
Cand. Merc. Aud 
Institut for regnskab og revision 
Kandidatafhandling 

Indregning af omsætning 
under Årsregnskabsloven 
efter Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens notat 
om anvendelse af 
produktionsmetoden 

Rikke Jakobsen     Lea Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. januar 2009 
Vejleder: Sumit Sudan 
Copenhagen Business School, 2009  



 

 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

3 

Indholdsfortegnelse 

1 Indledende kapitel .................................................................................................................... 7 

1.1 Indledning ................................................................................................................................ 7 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................. 8 

1.3 Problemafgrænsning ............................................................................................................... 9 

1.4 Målgruppe .............................................................................................................................. 12 

1.5 Struktur og metode ................................................................................................................ 12 

1.5.1 Kapitel 2 - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat ................................................................ 14 

1.5.2 Kapitel 3 - Årsregnskabslovens begrebsramme .................................................................... 14 

1.5.3 Kapital 4 - Regnskabsreguleringen ....................................................................................... 14 

1.5.4 Kapitel 5 - Empirisk undersøgelse ......................................................................................... 15 

1.5.5 Kapitel 6 - Konklusion ............................................................................................................ 16 

1.5.6 Kapitel 7 - Perspektivering ..................................................................................................... 16 

1.6 Kildekritik ................................................................................................................................ 16 

2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat ................................................................................. 18 

2.1 Baggrund ............................................................................................................................... 18 

2.2 Notatets indhold ..................................................................................................................... 19 

2.2.1 Individuelt forhandlet kontrakt ................................................................................................ 19 

2.2.2 Begrebsrammens kriterier ..................................................................................................... 20 

2.3 Notatets juridiske betydning ................................................................................................... 20 

3 Årsregnskabslovens begrebsramme ..................................................................................... 22 

3.1 Præsentation af årsregnskabslovens begrebsramme ........................................................... 22 

3.1.1 Retvisende billede ................................................................................................................. 23 

3.1.2 Regnskabsbrugere ................................................................................................................ 24 

3.1.2.1 Virksomhedens ledelse .......................................................................................................... 25 

3.1.2.2 Passive investorer ................................................................................................................. 25 

3.1.2.3 Potentielle og nuværende ansatte ......................................................................................... 25 

3.1.2.4 Landets skattemyndigheder ................................................................................................... 26 

3.1.2.5 Konkurrenter .......................................................................................................................... 26 

3.1.2.6 Långivere og leverandører ..................................................................................................... 26 

3.1.2.7 Kunder ................................................................................................................................... 27 

3.1.2.8 Opsamling .............................................................................................................................. 27 

3.1.3 Kvalitetskrav ........................................................................................................................... 27 

3.1.3.1 Væsentlighed som tærskelværdi ........................................................................................... 28 

3.1.3.2 Primære egenskaber ............................................................................................................. 29 

3.1.3.2.1 Relevans ................................................................................................................................ 29 



 Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden 4 

3.1.3.2.2 Pålidelighed ........................................................................................................................... 30 

3.1.3.3 Sekundære egenskaber ........................................................................................................ 31 

3.1.3.3.1 Nytteværdi som tærskelværdi ................................................................................................ 31 

3.1.3.4 Opsamling .............................................................................................................................. 32 

3.1.4 Definition af elementer ........................................................................................................... 33 

3.1.4.1 Indtægter ................................................................................................................................ 33 

3.1.5 Indregningskriterier og måling ............................................................................................... 34 

3.1.5.1 Metoder til indregning af indtægter ........................................................................................ 35 

3.1.5.1.1 Salgsmetoden ........................................................................................................................ 35 

3.1.5.1.2 Produktionsmetoden .............................................................................................................. 35 

3.1.5.2 Beregning af konsekvenser for årsrapporten ved indregning efter salgsmetoden frem for 
efter produktionsmetoden ...................................................................................................... 36 

3.1.6 Klassifikation .......................................................................................................................... 37 

3.2 Diskussion af brugernes behov ............................................................................................. 38 

4 Indregningskriterier ................................................................................................................ 40 

4.1 Forskelle mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 ............................................................ 40 

4.1.1 Kort om Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 ........................................................................... 40 

4.1.2 Sammenholdte indregningskriterier i de to regnskabsreguleringer ....................................... 41 

4.1.2.1 Kontraktindgåelsestidspunktet ............................................................................................... 42 

4.1.2.2 Tjenesteydelser...................................................................................................................... 43 

4.1.2.3 Overgang af ejendomsretten ................................................................................................. 44 

4.1.2.4 Tidsperspektivet ..................................................................................................................... 45 

4.1.2.5 Individuelt forhandlet .............................................................................................................. 46 

4.1.2.5.1 Definition af begrebet individuelt forhandlet .......................................................................... 46 

4.1.2.5.2 Fortolkning af individuelt forhandlet fra IFRIC 15 .................................................................. 47 

4.1.2.5.3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tolkning af individuelt forhandlet ....................................... 48 

4.1.2.5.4 Fondsrådes tolkning af individuelt forhandlet ........................................................................ 49 

4.1.2.5.5 Baggrund for individuelt forhandlet ........................................................................................ 51 

4.1.2.5.6 Sammenstilling af kriterierne til vurdering af om en kontrakt er individuelt forhandlet .......... 52 

4.1.2.5.7 Hvorfor individuelt forhandlet ikke er et hensigtsmæssigt kriterium ...................................... 53 

4.1.2.6 Indregning af omsætning fra entreprisekontrakter................................................................. 54 

4.1.2.7 Samlet vurdering af indregningskriterier i forhold til indregning af omsætning efter 
produktionsmetoden .............................................................................................................. 54 

4.2 Indregningskriterierne for omsætning fra kontrakter der ikke er entreprisekontrakter .......... 56 

4.2.1 Klassificering af omsætningen ............................................................................................... 56 

4.2.1.1 Indregning af omsætning fra salg af tjenesteydelser ............................................................. 56 

4.2.1.2 Indregning af omsætning fra salg af varer ............................................................................. 57 

4.2.1.3 Indregning af varer med løbende overgang .......................................................................... 58 

4.2.1.3.1 Kontrol .................................................................................................................................... 59 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

5 

4.2.1.3.2 Risici og fordele ..................................................................................................................... 60 

4.2.1.3.3 Ledelsesmæssig involvering .................................................................................................. 62 

4.2.2 Anvendelse af produktionsmetoden ...................................................................................... 62 

4.2.3 Behandling ved ændret regnskabsprincip ............................................................................. 63 

4.3 Delkonklusion......................................................................................................................... 65 

5 Regnskabsmæssig behandling af udvalgte kontrakter om opbygning af aktiver .................. 68 

5.1 Udvælgelse af brancher til empirisk undersøgelse ................................................................ 68 

5.1.1 Udvælgelse af relevante brancher ......................................................................................... 69 

5.1.2 Udvælgelse ............................................................................................................................ 71 

5.2 Introduktion af de udvalgte virksomheder .............................................................................. 72 

5.2.1 Anlægsvirksomhed ................................................................................................................ 72 

5.2.2 Entreprenør enfamiliehuse .................................................................................................... 72 

5.2.3 Solafskærmning ..................................................................................................................... 73 

5.2.4 Maskinkonstruktion ................................................................................................................ 73 

5.2.5 Ventilationsanlæg .................................................................................................................. 73 

5.3 Vurdering af regnskabsmæssig behandling i praksis ............................................................ 74 

5.3.1 Præsentation af beslutningstræ ............................................................................................. 74 

5.3.2 Dekomponering...................................................................................................................... 76 

5.3.3 Kontrakternes dekomponering ............................................................................................... 78 

5.3.3.1 Anlæg Veje ............................................................................................................................ 79 

5.3.3.2 Entreprenør Enfamiliehuse .................................................................................................... 79 

5.3.3.3 Solafskærmning ..................................................................................................................... 80 

5.3.3.4 Maskinkonstruktion ................................................................................................................ 80 

5.3.3.5 Ventilationsanlæg .................................................................................................................. 81 

5.3.3.6 Sammenfatning dekomponering ............................................................................................ 81 

5.3.4 Salg af varer eller salg af tjenesteydelser eller royalties, renter og udbytte .......................... 82 

5.3.4.1 Omsætning fra renter, royalty og udbytte .............................................................................. 82 

5.3.4.2 Salg af varer produceret eller anskaffet med henblik på videresalg ...................................... 82 

5.3.4.2.1 Entreprenør Enfamiliehuse .................................................................................................... 82 

5.3.4.2.2 Øvrige identificerede komponenter ........................................................................................ 83 

5.3.4.3 Sondring mellem ydelser der relaterer sig til konstruktion af aktiver og andre ydelser ......... 83 

5.3.4.3.1 Maskinkonstruktion ................................................................................................................ 83 

5.3.4.3.2 Øvrige identificerede komponenter ........................................................................................ 83 

5.3.5 Indregning efter IAS 11, Construction contracts .................................................................... 84 

5.3.5.1 Bindende kontrakt .................................................................................................................. 84 

5.3.5.2 Kontraktens indhold ............................................................................................................... 84 

5.3.5.3 Individuelt forhandlet kontrakt ................................................................................................ 85 

5.3.5.3.1 Solafskærmning ..................................................................................................................... 89 



 Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden 6 

5.3.5.3.2 Ventilationsanlæg .................................................................................................................. 89 

5.3.5.3.3 Maskinkonstruktion ................................................................................................................ 89 

5.3.5.3.4 Entreprenør Enfamiliehus ...................................................................................................... 90 

5.3.5.3.5 Anlæg Veje ............................................................................................................................ 91 

5.3.5.3.6 Opsamling individuelt forhandlet kontrakt .............................................................................. 91 

5.3.5.4 Indregning af omsætning fra entreprisekontrakter................................................................. 92 

5.3.6 Sondring mellem salg af varer og salg af tjenesteydelser ..................................................... 92 

5.3.6.1 Salg af tjenesteydelser .......................................................................................................... 93 

5.3.6.1.1 Solafskærmning ..................................................................................................................... 93 

5.3.6.1.2 Ventilation .............................................................................................................................. 93 

5.3.7 Indregning af omsætning fra salg af varer ............................................................................. 93 

5.3.7.1 Løbende overgang af kontrol og risiko med aktivet ............................................................... 94 

5.3.7.1.1 Solafskærmning ..................................................................................................................... 95 

5.3.7.1.2 Ventilation .............................................................................................................................. 96 

5.3.7.1.3 Opsamling løbende indregning .............................................................................................. 96 

5.3.7.2 Levering af varer efter endt produktion .................................................................................. 97 

5.3.8 Ændring af anvendt regnskabspraksis .................................................................................. 97 

5.4 Delkonklusion......................................................................................................................... 97 

6 Konklusion ........................................................................................................................... 101 

7 Perspektivering .................................................................................................................... 104 

8 Kildefortegnelse ................................................................................................................... 106 

9 Bilag ..................................................................................................................................... 109 

 

 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

7 

1 Indledende kapitel 

1.1 Indledning 
Den 26. januar 2008 udsendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et notat som ændrede betingelser 
for at anvende produktionsmetoden som indregningsmetode. Notatet omhandler indregning af 
indtægter i årsrapporten, når denne aflægges efter årsregnskabsloven.1  

Styrelsen anfører, at alle danske virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, 
skal opfylde kriterierne i den internationale regnskabsvejledning IAS 11 om entreprisekontrakter 
for at kunne anvende produktionsmetoden som indregningsprincip. Samtidig præciseres det, at 
der er betydelig forskel på kriterierne for anvendelse af produktionsmetoden i den danske 
Regnskabsvejledning 6 og den internationale IAS 11. 

Den danske årsregnskabslov er en rammelov og detailregulering til den praktiske anvendelse skal 
findes i danske og internationale regnskabsvejledninger. I bemærkninger til årsregnskabsloven af 
20012 er der henvist til at kriterier i både Regnskabsvejledning 6 og i IAS 11 skal være opfyldt, 
for at kunne indregne entreprisekontrakter efter produktionsmetoden.  

Mange virksomheder og revisorer i Danmark har hidtil været af den opfattelse, at produktions-
metoden kunne anvendes, blot der på forhånd var indgået en ordre og de øvrige betingelser i 
Regnskabsvejledning 6 var overholdt. Af IAS 11 fremgår det imidlertid, at kontrakten skal være 
individuelt forhandlet. Begrebet individuelt forhandlet defineres ikke nærmere i IAS 11 men det 
er opfattelsen, at det aktiv, virksomheden producerer, skal betragtes som individuelt fremstillet.3 

På baggrund af flere afgørelser fra Fondsrådet er det ikke uventet, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen vælger at fortolke årsregnskabsloven i overensstemmelse med de internationale 
regnskabsstandarder.4  

Der er til supplering af IAS 11 i juni måned 2008 udsendt en fortolkningsstandard IFRIC 15. 
Denne skal bidrage til at fastlægge, hvornår der er tale om en individuelt forhandlet kontrakt. 
Derudover åbner den mulighed for indregning af entreprisekontrakter efter produktionsmetoden 
ved anvendelse af indregningskriterierne i IAS 18. 

                                                 

 
1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 28. januar 2008, om betingelserne for at anvende produktionsmetoden 
efter årsregnskabsloven.  
2 Henrik Steffensen m.fl.: Kommentarer til årsregnskabsloven, 5. udgave s. 573 
3 Henrik Steffensen, Revisorposten 3-2008: Fortolkning af årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter 
4 Henrik Steffensen, Revisorposten 3-2008: Fortolkning af årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter 
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1.2 Problemformulering 
Vi mener, at det udsendte notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen set i sammenhæng med 
fortolkningsbidraget fra IFRIC giver anledning til en teoretisk diskussion af formålet med 
årsrapporten set fra brugernes synspunkt. Samtidig er der ikke foretaget en gennemgribende 
diskussion af, hvordan den nye fortolkning af årsregnskabsloven rent praktisk skal udmøntes. 

Med afsæt i ovenstående opstiller vi derfor følgende hovedproblemformulering:  

Hvilke konsekvenser har det af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte notat om 
anvendelse af produktionsmetoden for virksomheder, der aflægger årsrapport efter 
årsregnskabsloven, og for deres regnskabsbrugere? 

Afhandlingens problemformulering tager udgangspunkt i notatet fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, hvor Styrelsen bekendtgør, at den tolker årsregnskabslovens anvendelse af 
produktionsmetoden i overensstemmelse med Fondsbørsens fortolkning af den internationale 
regnskabsstandard IAS 11. Dette medfører umiddelbart en stramning af kriterierne for 
anvendelsen af produktionsmetoden som indregningsmetode for omsætning, idet IAS 11 har en 
mere restriktiv tolkning af, hvornår en kontrakt kan klassificeres som en entreprisekontrakt. 

Det i juni måned 2008 udsendte fortolkningsbidrag til IAS 11 og IAS 18 fra International 
Financial Reporting Interpretations Committee, behandler klassifikation af entreprisekontrakter 
indenfor byggebranchen. I henhold til det udsendte fortolkningsbidrag, IFRIC 15, er der nu åbnet 
mulighed for at virksomheder med entreprisekontrakter, der ikke kan indregnes efter IAS 11, 
alligevel kan anvende produktionsmetoden, såfremt kriterier for løbende overgang af 
ejendomsretten til det konstruerede aktiv kan imødekommes. 

Årsregnskabslovens teoretiske fundament er begrebsrammen. Brugernes informationsbehov 
indenfor rammerne af kvalitetskriterierne er grundlag for indholdet af årsrapporten. For at 
anskueliggøre konsekvenserne af det udsendte notat, skal det fastlægges, hvem der er 
regnskabsbruger, og hvad der karakteriserer den enkelte regnskabsbrugers behov. 

På baggrund af de identificerede regnskabsbrugeres behov, ønsker vi at diskutere årsrapportens 
nytteværdi for brugerne. Herunder undersøges det, om en ændring af indregningsmetode fra 
produktionsmetoden til salgsmetoden tilfører regnskabsbrugeren information og nytteværdi, der 
lever op til deres prioritering af kvalitetskravene i begrebsrammen. 

Der kan identificeres nuanceforskelle i formuleringen af Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 om 
entreprisekontrakter. Vi vil derfor klarlægge, definere og diskutere forskelle mellem de to 
regnskabsvejledninger. Herunder ønsker vi at diskutere hensigtsmæssigheden i de kriterier, der 
har været afgørende for ændring af indregning i henhold til Fondsrådets afgørelser. Samtidig 
inddrages fortolkningsbidraget IFRIC 15. 

IAS 18 og IAS 11 er kritiseret for mangel på vejledning til, hvordan regnskabsproducenterne rent 
praktisk skal anvende de opstillede retningslinjer i standarderne. På baggrund af diskussionerne i 
de foregående kapitler i opgaven og det nuværende regelsæt for indregning af 
entreprisekontrakter, udarbejder vi et beslutningstræ, der viser beslutningsprocessen for 
kategorisering af virksomhedernes entreprisekontrakter. Beslutningstræet skal anvendes til 
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vurdering af, hvordan udvalgte virksomheder skal indregne omsætning fra deres 
entreprisekontrakter. Gennemgangen af udvalgte virksomheders entreprisekontrakter munder ud i 
nogle generelle retningslinjer for, hvordan standarderne anvendes i praksis. 

Den overordnede problemformulering uddybes og præciseret ved hjælp af følgende spørgsmål: 

Kapitel 2: 

• Hvad er konklusionen på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat, og hvad er de juridiske 
konsekvenser heraf? 

Kapitel 3: 

• Hvem er regnskabsbrugere af danske virksomheders årsrapporter, og hvad er deres behov? 

• Hvilke kvalitetskrav prioriterer regnskabsbrugerne, og hvordan vurderes en ændring i 
regnskabspraksis fra anvendelse af produktionsmetoden til anvendelse af salgsmetoden at 
have indflydelse herpå? 

Kapitel 4: 

• Hvilke forskelle er der mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11? 

• Hvilke kriterier anses for hensigtsmæssige for, at virksomhederne kan anvende 
produktionsmetoden til indregning af omsætning? 

• Hvordan indregnes omsætning hidrørende fra kontrakter, der ikke opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt efter IAS 11? 

Kapitel 5: 

• Hvordan kan udvalgte entreprisekontrakter indregnes under rammerne fastlagt i IAS 11, IAS 
18 og IFRIC 15?  

• Hvilke generelle retningslinjer kan på baggrund af de udvalgte entreprisekontrakter opstilles 
for virksomhedernes fremtidige valg af korrekt indregningsmetode? 

1.3 Problemafgrænsning 
Notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omhandler kriterierne for anvendelse af 
produktionsmetoden i henhold til årsregnskabsloven som reguleringsgrundlag for udarbejdelse af 
årsrapporten. Afhandlingen beskæftiger sig derfor alene med danske virksomheder, der aflægger 
årsrapport efter årsregnskabsloven. 
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SME - Small and Medium sized Entities - er en international betegnelse for mindre 
virksomheder. Størrelseskriterierne for virksomheder i SME segmentet5, som defineret af Europa 
Kommisionen, er stort set identisk med definitionen indenfor regnskabsklasse B og C 
(mellemstor) i henhold til den danske årsregnskabslov. En mellemstor virksomhed jf. SME 
kriteriet har maximalt 250 ansatte og en balancesum på op til 325 mio. (omregnet fra 43 mio. 
EUR) og en årlig omsætning på op til 375 mio. (omregnet fra 50 mio. EUR).  

Som det ses af tabel 1.1 nedenfor svarer dette stort set til kriterierne i årsregnskabsloven, hvor en 
virksomhed i regnskabsklasse C (mellemstor) maksimalt har 250 ansatte, en omsætning på 286 
mio. og en balancesum på 143 mio.  

Europa Kommissionen Mellemstore Små Micro 
Antal ansatte max. 250 50 10 
Omsætning max. i mio. kr 375 75 15 
Balance max. i mio. kr 323 75 15 

 

Årsregnskabsloven C (mellemstor) B A 
Antal ansatte max. 250 50 10 
Omsætning max. i mio. kr 286 72 14 
Balance max. i mio. kr 143 36 7 
Tabel 1.1: Størrelseskriterierne for klassificering af virksomheder efter antal ansatte, omsætning og balancesum er i 
det væsentlige de samme i henhold til Europa Kommissionen og Årsregnskabsloven. Kilder: Den Europæiske Unions 
Tidende L 124 af 20.5.2003 og årsregnskabsloven § 7. 

 

EU kommissionen har udarbejdet en undersøgelse, der viser, at 99% af alle virksomheder i EU er 
omfattet af SME segmentet.6 Efter danske definitioner er alle virksomheder indenfor 
regnskabsklasse B og regnskabsklasse C (mellemstor) dermed omfattet af SME segmentet.  

Også i Danmark er langt de fleste virksomheder repræsenteret indenfor kategorien små og 
mellemstore virksomheder. Som det fremgår af tabel 1.2 nedenfor, er kun 2.146 af 
virksomhederne i Danmark repræsenteret i kategorien med over 100 ansatte. 

    Antal 
ansatte    

 0 1-9 10-19 20-29 50-99 100+ I alt 

Antal 
virksomheder 156.361 102.813 12.309 7.203 2.136 2.146 282.968 

Tabel 1.2: Antallet af virksomheder i Danmark fordelt på antal ansatte. Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk årbog 
2007, s.245. 

                                                 

 
5 Jf.: Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder [Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 20.5.2003]. 
6 EU Kommissionen: SME-erne i første række (2007)  
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Dette medfører, at kun 2.146 af virksomhederne i Danmark ud af en total population på 282.968 
potentielt tilhører regnskabsklasserne C (mellemstor) og C (stor). Virksomhederne i 
regnskabsklasse D er ikke defineret ved størrelsesgrænser, idet kriteriet er, at de er børsnoterede, 
statsejede aktieselskaber eller finansielle virksomheder. For de flestes vedkommende vil denne 
type virksomheder også være repræsenteret i gruppen med over 100 ansatte. 

Virksomheder i regnskabsklasse A er heller ikke defineret ved størrelsesgrænser, men derimod 
kendetegnet ved ikke at være selskaber. Mange enkeltmandsvirksomheder er klasse A-
virksomheder, men også store interessentskaber er omfattet af regelsættet for klasse A. De er dog 
ikke omfattet af bestemmelserne i årsregnskabsloven, der vedrører indregning af indtægter efter 
produktionsmetoden, §§ 49 og 83b og er derfor ikke omfattet af denne afhandling. 

På baggrund af ovenstående argumentation om, at langt de fleste virksomheder i Danmark, der 
aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, tilhører klasse B og klasse C (mellemstor), har vi 
afgrænset afhandlingen til at omfatte virksomheder i disse regnskabsklasser som hørende 
indenfor SME segmentet i henhold til den internationale definition. 

Afgrænsningen af den valgte branche og udvalgte virksomheder i opgavens empiriske afsnit vil 
blive behandlet særskilt i kapitel 5. 

Notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omhandler kun indregning af indtægter i forhold til 
anvendelse af produktionsmetoden. Derfor beskæftiger afhandlingen sig alene med den 
regnskabsmæssige behandling af omsætning, hvorfor der ikke omtales den regnskabsmæssige 
behandling af omkostninger. I enkelte afsnit, hvor den indregnede indtægt afhænger af 
indregnede omkostninger, vil vi dog inddrage de nødvendige oplysninger om indregning af 
omkostninger med henblik på at opnå en fyldestgørende behandling af emnet.  

Vi tager i afhandlingens teoretiske afsnit alene udgangspunkt i indregning af omsætning fra 
fastpriskontrakter. Forskellen mellem fastpriskontrakter og kostprispluskontrakter i relation til 
indregning af omsætning ligger i kriterierne for pålideligt at kunne opgøre udfaldet af en 
kontrakt, og kriterierne for en pålidelig opgørelse af udfaldet af en kostprispluskontrakt er 
indeholdt i kriterierne af en fastpriskontrakt. Denne forskel er ikke relevant for afhandlingens 
problemstilling, idet mulighederne for indregning af omsætning efter produktionsmetoden efter 
IFRS kontra de danske regnskabsvejledninger ikke påvirkes af, om der er tale om en 
fastpriskontrakt eller en kostprispluskontrakt. 

Tabsgivende kontrakter behandles ikke i afhandlingen. Mulighederne for indregning af 
omsætning efter produktionsmetoden er afhængig af den enkelte kontrakts indhold og 
omkringliggende omstændigheder. Disse faktorer afgør hvilken standard, der anvendes ved 
indregning af den pågældende kontrakt, uanset udfaldet af den givne kontrakt.  

Noteoplysningerne er de samme for entreprisekontrakter, varer med løbende levering og 
tjenesteydelser i det omfang oplysningerne har væsentlig betydning for regnskabsbruger. 
Noteoplysninger behandles derfor ikke separat i afhandlingen.  
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1.4 Målgruppe 
Afhandlingen målrettes primært til regnskabsansvarlige i virksomheder, der aflægger årsrapport 
efter Årsregnskabsloven, og som hidtil har defineret entreprisekontrakter ud fra kriterierne i 
Regnskabsvejledning 6, samt til revisorer for disse virksomheder.  

Det er formålet med afhandlingen, at de regnskabsansvarlige skal kunne anvende afhandlingen 
som grundlag for forståelse af, hvordan omsætningen skal indregnes i den virksomhed de er 
ansvarlige for. Revisorerne skal ligeledes kunne anvende afhandlingen til at foretage samme 
vurdering med henblik på at vurdere, hvorvidt årsrapporten for den enkelte virksomhed er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 

Afhandlingen stiles endvidere til de regnskabsbrugere, der ønsker at forstå, hvad der ligger til 
grund, når virksomheder i årsrapporterne for regnskabsåret 2008 ændrer regnskabsprincipper for 
indregning af omsætning. 

Endeligt er afhandlingen stilet til andre elever på handelsskolerne samt øvrige, der har interesse 
for regnskabsreglerne, især for indregning og måling af omsætning. 

1.5 Struktur og metode 
Afhandlingen indeholder overordnet set en teoretisk og en praktisk del, som illustreret i figur 1.1 
nedenfor.  

Den teoretiske del af afhandlingen udgør kapitel 2, 3 og 4. Disse kapitler indeholder en 
gennemgang og diskussion af henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat, 
årsregnskabslovens begrebsramme og relevant regnskabsregulering. Kapitel 4 afsluttes med en 
delkonklusion, der sammenholder afhandlingens konklusioner i de 3 teoretiske kapitler. 

Den praktiske del af afhandlingen omfatter kapitel 5. Her fastlægges de brancher, som typisk 
anvender entreprisekontrakter, og der udvælges 5 virksomheder indenfor de relevante brancher. 
De udvalgte virksomheders entreprisekontrakter gennemgås for om muligt at identificere 
fællestræk for anvendelse af kriterierne i IAS 11 og IAS 18.  

Strukturen er valgt for at sikre en enkel og overskuelig opdeling af opgaven, hvor vi kan behandle 
både den teoretiske og den praktiske del. Den teoretiske del skal sikre, at konklusionen er 
funderet i den regnskabstekniske teori.  

I det følgende beskrives indholdet og formålet med de enkelte kapitler i relation til kapitlets 
opbygning og den anvendte metode. 
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Figur 1.1: Oversigt over afhandlingens kapitelinddeling. Kilde: Egen tilvirkning. 
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1.5.1 Kapitel 2 - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat 
Kapitel 2 er opdelt i 3 afsnit. Afsnit 1 indeholder en beskrivelse af baggrunden for notatet, afsnit 
2 er en gennemgang af notatets indhold, og afsnit 3 gennemgår den juridiske betydning af notatet.  

Formålet med kapitlet er at give læseren et detaljeret indblik i notatets konklusion samt fastlægge 
den juridiske betydning af notatet. Vi ønsker med kapitlet at definere omfanget af notatet med 
hensyn til indhold og rækkevidde. Indholdet af dette kapitel bygger primært på notatet fra 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen suppleret med svar fra jurist i KPMG med hensyn til omfanget af 
de juridiske aspekter.  

1.5.2 Kapitel 3 - Årsregnskabslovens begrebsramme 
Kapitel 3 indeholder 2 afsnit, hvor afsnit 1 indeholder en overordnet beskrivelse af 
begrebsrammen og formålet med denne. I afsnit 2 fastlægges regnskabets brugere set i forhold til 
årsregnskabslovens overordnede bestemmelser og i forhold til en konkret definition i det valgte 
SME segment. Samtidig indeholder afsnit 2 en gennemgang af begrebsrammens 
kvalitetskriterier, begrebsrammens elementer, indregning og måling af elementerne i årsrapporten 
og klassifikation af elementerne i årsrapporten. Afsnittet afsluttes med en diskussion af brugernes 
behov. 

Kapitlet har hovedsageligt til formål at diskutere det primære formål med årsrapporten, som er 
videregivelse af oplysninger om virksomheden til eksterne interessenter, på baggrund af en 
ændring af indregningskriterierne som følge af notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På 
baggrund af en vurdering af de enkelte interessenter, vurderes hensigtsmæssigheden i en ændring 
af indregningskriterierne set i forhold til brugernes primære anvendelse af årsrapporten. 

Det teoretiske fundament for dette kapitel er primært hentet i teori om begrebsrammens 
opbygning og bagvedliggende regnskabsteori. Derudover er anvendt eksisterende empiriske 
undersøgelser om brugerne i SME segmentet og deres behov i forbindelse med anvendelsen af 
den eksterne årsrapport. Denne viden er indhentet i form af dicussion paper udarbejdet af EAA.7 
På baggrund af oplysninger i denne rapport, har vi erfaret, at der ikke findes omfattende empirisk 
forskning på området for fastlæggelse af brugernes krav til regnskabet. Vi har derfor suppleret 
den eksisterende empiri med interview med en regnskabsbruger fra Nykredit Erhvervsrådgivning. 

1.5.3 Kapital 4 - Regnskabsreguleringen 
Kapitel 4 består af tre afsnit, som samlet set skal afdække, hvordan omsætning efter Styrelsens 
notat skal indregnes ved anvendelse af IAS 11 eller IAS 18.  

I det første afsnit sammenholdes indregningskriterierne i IAS 11 med indregningskriterierne i 
Regnskabsvejledning 6. Afsnittet indeholder en diskussion af hensigtsmæssigheden i indregning 
efter IAS 11 i forhold til indregning efter regnskabsvejledningen på baggrund af 

                                                 

 
7 Forskningsresultater er sammenfattet i comment letter: ”Accounting in Europe, vol 2, 2005 med titlen Problems 
And Opportunities of an International Financial Reporting Standard for SME. The EAA FRSC´s Comment on the 
IASB´s Discussion Paper.  
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årsregnskabslovens begrebsramme. Samtidig diskuteres især kriteriet individuelt forhandlet 
kontrakt i IAS 11, da dette kriterium adskiller sig betydeligt fra indregningskriterierne i 
Regnskabsvejledning 6.  

Såfremt det ikke er muligt at indregne omsætning efter IAS 11, skal indregning ske efter IAS 18. 
Vi vil derfor gennemgå, hvilke muligheder der er for indregning under IAS 18.  

Afsnittet afsluttes med en diskussion og argumentation for, hvilke indregningskriterier vi opfatter 
som mest hensigtsmæssige set i forhold til årsregnskabslovens begrebsramme.  

Sidste afsnit i kapitel 4 udgøres af delkonklusionen for den teoretiske del af afhandlingen.  

Formålet med kapitlet er at klarlægge de forskelle, der er mellem de to regnskabsvejledninger og 
derunder især diskutere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt - set i forhold til formålet med 
årsrapporten - at anvende kriterierne i IAS 11. Denne hensigtsmæssighed vurderes på baggrund 
af konklusionerne i kapitel 3 om regnskabets brugere og deres behov.  

Til de teoretiske vurderinger i dette kapitel anvendes danske regnskabsvejledninger og 
internationale vejledninger i form af IAS 11 og 18. Diskussion af kriterierne for en individuelt 
forhandlet kontrakt udføres på baggrund af fondsrådets afgørelser8 og IFRIC´s udgivelse af 
IFRIC 15, som er et fortolkningsbidrag til IAS 11. 

1.5.4 Kapitel 5 - Empirisk undersøgelse 
Kapitel 5 omfatter afhandlingens empiriske undersøgelse. Hovedformålet er at undersøge, hvilke 
kriterier for kontraktudarbejdelsen, der skal være opfyldt, for at den enkelte virksomhed kan 
indregne indtægter fra entreprisekontrakter efter IAS 11. I fald virksomheden ikke kan indregne 
efter IAS 11, undersøges alternative indregningsmuligheder. Kapitlet omfatter 3 hovedafsnit. 

I første afsnit beskrives kort arbejdsmarkedets brancher. På baggrund af de opgaver, 
virksomhederne indenfor de enkelte brancher løser, udvælges virksomheder indenfor de 
brancher, der typisk anvender entreprisekontrakter. Herefter præsenteres i afsnit 2 de 5 udvalgte 
virksomheder. 

Tredje afsnit indeholder den empiriske analyse. På baggrund af den teoretiske gennemgang i 
kapitel 4 udarbejdes et beslutningstræ, som beskriver fremgangsmåden, når en entreprisekontrakt 
skal indregnes i årsregnskabet. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i spørgeskemaform. Til 
hvert spørgeskema kommenteres de fundne resultater. Afsnit 4 er en delkonklusion vedrørende 
den praktiske og empiriske betydning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat. 

For de udvalgte virksomheder har vi indhentet en kontrakt. På baggrund af denne, har vi i 
samarbejde med virksomhederne besvaret de i opgaven opstillede spørgeskemaer. 
Spørgeskemaerne er udarbejdet på baggrund af den teoretiske gennemgang i kapitel 4. 
Besvarelsen af spørgeskemaerne er kommenteret, og de punkter, der har haft afgørende 
indflydelse på den endelige vurdering af den regnskabsmæssige behandling af kontrakterne, er 
                                                 

 
8 Fondsrådet: www.fondsraadet.dk 
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sammenfattet. De anførte kommentarer og sammenfatninger giver brugerne af afhandlingen 
bedre forståelse til selv at kunne bestemme den regnskabsmæssige behandling af andre konkrete 
kontrakter. Vejledningen kan også anvendes af revisorer, der i de mindre virksomheder typisk 
fungerer som rådgivere i forbindelse med regnskabstekniske spørgsmål. 

Formålet med den empiriske undersøgelse og anvendelsen af beslutningstræet er, at afgøre, 
hvordan virksomhedernes kontrakter er sammensat og dermed klarlægge betydningen af 
styrelsens notat for disse virksomheder. Samtidig ønsker vi at præsentere alternative 
indregningsmetoder for virksomhederne, såfremt der er mulighed for at anvende alternative 
regler efter IAS 18. 

1.5.5 Kapitel 6 - Konklusion 
I konklusionen besvares spørgsmålene i problemformuleringen på baggrund af indholdet i kapitel 
2 til 6. I konklusionen samles tillige de forhold, som vi i de forudgående delkonklusioner har 
samlet op på, mens de sammenholdes, og vi forholder os kritisk til de forhold vi undervejs har 
konstateret.   

1.5.6 Kapitel 7 - Perspektivering 
Til og med kapitel 6 omhandler gældende regnskabsregler. Den internationale 
regnskabsregulering er imidlertid under fortsat udvikling. Med perspektiveringen sætter vi de 
gældende regnskabsregler i perspektiv i forhold til den udvikling, der foregår indenfor 
regnskabsreglerne internationalt set.  

Vi har valgt i perspektiveringen at rette fokus mod konvergensprojektet mellem IASB og FASB, 
hvor der i december 2008 udkom et discussion paper, og vi diskuterer derfor i perspektiveringen 
indholdet af dette set i forhold til den af os udarbejde konklusion. 

1.6 Kildekritik 
Vores primære kilder i afhandlingen omfatter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat, 
Årsregnskabsloven med kommentarer, Regnskabsvejledning 6, IAS 11, IAS 18 og IFRIC 15. 
Sekundære kilder består af øvrig faglitteratur om regnskabsreguleringen, artikler, publikationer, 
fondsrådsafgørelser, comment letter fra EAA og interviews. 

De primære kilder anses alle for at være troværdige og objektive, da det omfatter lovgivning og 
officiel fortolkning af lovgivningen i form af kommentarer og regnskabsstandarder.  

IFRIC 15, der er udsendt i juni 2008, træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2009 
eller senere. I henhold til IFRIC 15.29 er det dog muligt at førtidsimplementere. 

I relation til denne afhandling bidrager IFRIC 15 med to centrale sondringer, idet den bidrager til 
definition af begrebet individuelt forhandlet, der er centralt for vurdering af hvorvidt en kontrakt 
kan indregnes efter produktionsmetoden efter IAS 11, samt bidrager til en ny fortolkning af IAS 
18.14, hvilket har en central betydning for den regnskabsmæssige behandling af kontrakter der 
ikke opfylder definition på en entreprisekontrakt efter IAS 11.  
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IFRIC 15 er således yderst relevant for problemstillingen i denne afhandling, og da den alene 
bidrager med fortolkning af allerede gældende standarder, vælger vi at inddrage 
fortolkningsbidraget som om det trådt i kraft. 

Vi har som sekundær kilde benyttet EAA´s  Comment Letter til discussion paper. Vi har anvendt 
EAA´s fortolkning af resultater om regnskabsbrugere og deres informationsbehov, og vi anser 
rapporten for troværdigt og objektivt at videregive de opnåede forskningsresultater. 

Rapportens resultater anvendes for at opnå viden om brugernes informationsbehov og på den 
baggrund vurdere, hvorvidt brugerne påvirkes af Styrelsens notat om virksomhedernes mulighed 
for at anvende produktionsmetoden som indregningsmetode. Forskningen er ikke foretaget med 
samme formål for øje. Vi har for at understøtte afhandlingens konklusion foretaget et interview 
med erhvervsrådgiver i Nykredit, og vi har lagt vægt på, at han rådgiver virksomheder, der 
tilhører det valgte SME segment. 

Fremstillingen af anvendt regnskabspraksis i sekundære kilder som artikler og andre 
publikationer anses for troværdig. Forfatterne af artiklerne udtrykker dog egne holdninger i de 
tilfælde, hvor fortolkning af regnskabspraksis er nødvendig. Vi har anvendt artikler udgivet af 
store anerkendte revisionsfirmaer, og vi har i den forbindelse ikke konstateret store uenigheder. 

Vi er samlet set af den opfattelse, at anvendelse af de pågældende kilder er foreneligt med 
afhandlingens formål. 
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2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat 

 

Figur 2.1: Kapitlets indhold. Kilde: Egen tilvirkning 

Formålet med dette kapitel er at introducere indholdet i det 
notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er udgangspunkt 
for diskussion af problemstillingen om anvendelse af enten 
salgs- eller produktionsmetoden ved indregning af indtægter. 
Dette kapital indeholder derfor en gennemgang af baggrunden 
for Styrelsens notat, dets indhold og konklusion om at begrænse 

muligheden for anvendelse af produktionsmetoden fremover. Derudover diskuteres den juridiske 
betydning af notatet.  

2.1 Baggrund 
Ved ændring af årsregnskabsloven i 2001 blev det påbudt danske virksomheder at anvende 
produktionsmetoden som indregningskriterium for indtægter, såfremt de udførte 
entrepriseopgaver eller serviceopgaver for fremmed regning. Hidtil havde det alene været en 
mulighed for virksomhederne at anvende denne metode. 

Den danske begrebsramme er med årsregnskabsloven af 2001 indarbejdet i loven og er inspireret 
af de internationale IFRS standarder. Der blev lagt vægt på, at det valgte indtægtskriterium i 
årsrapporten skulle vise et retvisende billede af virksomhedens aktiviteter. Samtidig var det dog 
en vigtig forudsætning, at årsregnskabslovens detailbestemmelser i form af 
regnskabsvejledninger, skulle være i overensstemmelse med de grundlæggende principper i den 
internationale regnskabsregulering IFRS.9 Det har derfor været hensigten, at produktionsmetoden 
alene kan benyttes, når betingelserne i Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 er opfyldt.10  

Problemstillingen omkring de forskellige kriterier i den danske Regnskabsvejledning 6 og 
international IAS 11 er blevet særlig aktuel i forbindelse med, at Fondsrådet i 2006 traf to 
afgørelser om betingelserne for anvendelse af produktionsmetoden efter IAS 11.11 Det er her 
blevet præciseret, at betingelsen i IAS 11 om, at kontrakten skal være individuelt forhandlet har 
langt videre udstrækning end opfattelsen generelt i Danmark har været ved brug af 
Regnskabsvejledning 612. 

                                                 

 
9 Henrik Steffensen mfl.: Kommentarer til årsrapporten, s. 233 
10 Henrik Steffensen mfl.: Kommentarer til årsrapporten, s. 573 
11 www.finanstilsynet.dk/sw20995.asp?usepf=true 
12 Henrik Steffensen: Revisorposten 3/2008 
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2.2 Notatets indhold 
I henhold til notatets konklusion er det ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at 
produktionsmetoden efter årsregnskabslovens §49 og §83 b, alene kan (og for virksomheder i 
klasse C og D skal) anvendes ved indregning af indtægter, når betingelserne herfor i IAS 11 eller 
IAS 18 er opfyldt. 

Dette betyder blandt andet, at produktionsmetoden alene kan anvendes på entreprisekontrakter, 
når der er tale om konstruktion af et aktiv efter en individuel forhandling, hvor kunden har haft 
betydelig indflydelse på den grundlæggende konstruktion af aktivet, jf. IAS 11, afsnit 3.” 

2.2.1 Individuelt forhandlet kontrakt 
Som følge af lovbemærkningerne til årsregnskabsloven har man i Danmark haft den opfattelse, at 
produktionsmetoden efter årsregnskabsloven kunne benyttes, hvis betingelserne i den danske 
Regnskabsvejledning 6 var opfyldt. Det har været almindeligt, at have en lempeligere holdning til 
begrebet individuelt forhandlet kontrakt, og man har ikke i praksis tillagt det stor betydning. 
Dette skal også ses i lyset af, at begrebet slet ikke er indføjet i Regnskabsvejledning 6. Derimod 
har kontrakternes varighed og dermed tidsperspektivet for indregningen været væsentlig ved 
vurdering af, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at anvende produktionsmetoden.13 

På baggrund af afgørelserne fra Fondsrådet er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i januar 2008 
udstedt et notat, der konkluderer, at stramningen af betingelserne for indregning af 
entreprisekontrakter efter IAS 11 har afsmittende virkning på fortolkningen af årsregnskabsloven. 
Dermed kan anvendelse af produktionsmetoden i årsregnskaber udarbejdet efter 
årsregnskabsloven alene finde anvendelse i de situationer, hvor metoden kræves efter IAS 11. 

Dette giver anledning til en nærmere definition af kriteriet i IAS 11 om, at kontrakten er 
individuelt forhandlet. Fondsrådet har i deres afgørelser fremkommet med betragtninger, der har 
været afgørende for udfaldet af de enkelte sager. I afhandlingens kapitel 4 beskæftiger vi os 
derfor indgående med at definere og diskutere kriterierne om, hvornår en kontrakt kan betragtes 
som individuelt forhandlet. 

Der er i juli 2008 udkommet et fortolkningsbidrag fra IFRIC (IFRIC 15), der anskueliggør 
IFRIC´s fortolkning af, hvornår en kontrakt kan betragtes som individuelt forhandlet og dermed 
behandles som en entreprisekontrakt efter IAS 11. IFRIC 15 indeholder ligeledes anvisninger på 
en alternativ indregningsmetode, såfremt betingelser om løbende overgang af ejendomsretten til 
aktivet er til stede. Kapitel 4 beskæftiger sig derfor samtidig med dette forhold. 

  

                                                 

 
13 Henrik Steffensen: Revisorposten 3/2008 
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2.2.2 Begrebsrammens kriterier 
Notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen diskuterer ligeledes årsregnskabslovens overordnede 
formål om at vise et retvisende billede af virksomhedens aktiviteter. I henhold til 
begrebsrammen, som er indarbejdet i årsregnskabslovens §11, §12 og §13, er det primære formål 
med årsrapporten, at den lever op til brugernes informationsbehov. Derudover er der indbygget 
kvalitetskrav til årsrapporten, hvilket ligeledes fremgår af årsregnskabslovens §12. Tilsammen 
udgør brugernes informationsbehov og kvalitetskravene generalklausulen om det retvisende 
billede. 

I lovbemærkningerne til årsregnskabslovens lovforslag i 2001 fremkommer to væsentlige 
betingelser for anvendelse af produktionsmetoden: 

”Virksomhedens ledelse skal vælge den indtægtsmetode, som bedst viser et retvisende billede. 
Det betyder, at virksomheden normalt vil skulle benytte produktionsmetoden, hvis virksomheden 
deltager i entrepriseopgaver eller på anden måde producerer til ordre.” 

og 

”Metoden kan dog alene benyttes for de opgaver, der opfylder betingelserne i 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 om entreprisekontrakter. På dette felt forudsættes lovens 
rammer at skulle udfyldes ved standarder. Regnskabsvejledning 6, der er under revision, og som 
herefter formentligt vil ligge ret tæt op ad IAS 11, vil her være egnet.”14 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er af den holdning at, uagtet det giver et mindre retvisende billede 
at anvende salgsmetoden, er det ikke desto mindre denne metode, der kræves anvendt for 
ordreproducerende virksomheder, der ikke opfylder IAS 11. Virksomhederne kan således ikke, 
med henvisning til det retvisende billede, kræve anvendelse af produktionsmetoden, såfremt den 
detaljerede regnskabsregulerings betingelser ikke er opfyldt.  

På baggrund af problemstillingen omkring misforholdet mellem detailreguleringen på området 
for indtægter og årsrapportens formål i henhold til begrebsrammen, vil vi i afhandlingens kapitel 
3 diskutere regnskabsbrugernes informationsbehov i relation til regnskaber for mindre 
virksomheder i SME segmentet. 

2.3 Notatets juridiske betydning 
Et notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke i sig selv retsvirkning, men er udtryk for, 
hvordan styrelsen fortolker en lovregel, og dermed for den praksis styrelsen har tænkt sig at 
følge.15 Selve lovreglen med tilhørende lovbemærkninger har derimod retsvirkning. Det er 
domstolene, der i tvivlstilfælde skal fortolke lovgrundlaget og komme med en afgørelse. 

                                                 

 
14 Citat fra lovbemærkningerne til årsregnskabsloven, som også fremgår af notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
s.4.  
15 Interview af jurist Liselotte Bang, KPMG. Interview af Liselotte Bang er vedlagt som bilag 1. 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

21 

Af lovbemærkningerne til § 49 i den oprindelige årsregnskabslov fra 2001 fremgår det, at 
anvendelse af produktionsmetoden for indregning af entreprisekontrakter forudsætter opfyldelse 
af kriterierne i både Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. I henhold til forarbejderne til 
Regnskabsvejledning 6 anses vejledningen for at være i overensstemmelse med den 
internationale IAS 11. 

Lovens tekst og tilhørende lovbemærkninger er således entydige i relation til, at kriterierne i både 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 skal være opfyldt. Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 anses 
juridisk for at være identiske, da dette er anført i lovbemærkningerne. Det medfører derfor, at 
IAS 11 rent juridisk skal være opfyldt, for at virksomhederne kan anvende produktionsmetoden 
og at virksomhederne ikke har mulighed for at henholde sig til de kriterier, der alene er anført i 
Regnskabsvejledning 6. 

Det juridiske aspekt er således ingen hindring i forhold til, hvorvidt Styrelsen kan kræve, at 
virksomhederne, der ellers kun har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, skal 
opfylde kriterierne i IAS 11, for at anvende produktionsmetoden i henhold til IAS 11.  
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3 Årsregnskabslovens begrebsramme 

 

Figur 3.1: Kapitlets indhold. Kilde: Egen tilvirkning. 

Der tages i dette kapitel udgangspunkt i, at notatet fra Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen medfører en ændring af 
indregningsmetode fra produktionsmetoden til salgsmetoden. 
Dette har til formål at vurdere effekten af en sådan ændring for  
årsrapportens brugere.  

 

Dette udføres ved først, indenfor det valgte virksomhedssegment, at identificere de primære 
regnskabsbrugere, og deres prioritering af kvalitetskriterierne i begrebsrammen og herefter 
diskutere, Kapitlet indeholder en overordnet gennemgang af begrebsrammen og efterfølgende en 
afgrænsning af de primære regnskabsbrugere og deres prioritering af kvalitetskravene i 
begrebsrammen. Til slut diskuteres det, hvorvidt brugernes behov i højere eller mindre grad 
imødekommes ved en ændring af indregningsprincip. 

3.1 Præsentation af årsregnskabslovens begrebsramme 
Som en nyskabelse blev der med årsregnskabsloven fra 2001 vedtaget en begrebsramme, som nu 
fremgår af lovens kapitel 3. Regnskabslovgivning og regulering udspringer af denne 
begrebsramme, og hovedformålet hermed er at give generelle retningslinjer for udformningen af 
virksomhedernes regnskaber. Samtidig er det en præcisering af formålet med udarbejdelse af 
årsregnskabet, som er bedst mulig opfyldelse af brugernes behov for information om den 
pågældende virksomhed. 

Den danske årsregnskabslov skal betragtes som en rammelov, der suppleres med detaljerede 
regnskabsvejledninger. Samlet set er det derfor årsregnskabsloven i sammenhæng med 
regnskabsvejledninger, der omfatter den lovmæssige regulering af virksomhedernes 
årsregnskaber. Den danske begrebsramme, der er indarbejdet i årsregnskabsloven fra 2001, er 
baseret på IASB´s begrebsramme. De internationale regnskabsstandarder har ved indførelse af 
denne begrebsramme fået en større betydning for fortolkningen af detailbestemmelserne og for 
fastlæggelse af regnskabspraksis for de områder, der ikke er direkte reguleret i loven eller i 
danske regnskabsstandarder.16  

Som vist i figur 3.2 er begrebsrammen sammensat af 5 niveauer.17 De 2 øverste består af 
brugernes informationsbehov og kvalitetskrav til regnskabet og er samlet set regnskabets 

                                                 

 
16 Deloitte & Touche: Ny årsregnskabslov 2001 s. 15 
17 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og praksis, s. 161 

 
3 Brugerne  
 

 

BRUGERNES 
INFORMATIONSBEHOV 

PRÆSENTATION AF 
BEGREBSRAMMEN 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

23 

Målsætning 

Målesystemer 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 
 

Niveau 4 

Niveau 5 

Brugernes 
informationsbehov 

 
 

Kvalitetskrav 

 

Definition af 
elementer 

 
Indregning og 

måling 

 
Grundlæggende 
forudsætninger 

 

målsætning. De to niveauer er indeholdt i årsregnskabslovens § 11 om det retvisende billede og § 
12 om kvalitetskrav og brugernes informationsbehov. 

De tre nederste niveauer omfatter målesystemerne i årsrapporten. Definition af elementerne i 
årsrapporten fremgår af lovens bilag C. Indregning og måling af elementerne i årsrapporten 
kræver, at det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, samt at 
posten kan måles pålideligt. Niveau 5 indeholder retningslinjer for, hvordan de forskellige 
elementer skal præsenteres i årsrapporten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
Figur 3.2: Begrebsrammens generelle struktur udgøres 

 af fem niveauer. Kilde: Årsrapporten - teori og regulering, s. 161. 
 

3.1.1 Retvisende billede 
Generalklausulen om et retvisende billede er indeholdt i årsregnskabsloven § 11. Det retvisende 
billede omfatter hele årsrapporten i form af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og 
noter tillige med den verbale del i form af ledelsesberetning og supplerende beretninger. Med den 
seneste ændring af Årsregnskabsloven, der blev vedtaget den 3. juni 2008, er ledelsesberetningen 
ikke længere omfattet af det retvisende billede. Ledelsesberetningen skal derimod indeholde en 
retvisende redegørelse, hvilket dog i al væsentlighed har samme betydning i praksis som det 
retvisende billede, idet alle oplysninger i årsrapporten skal være retvisende. 

Det retvisende billede er overordnet øvrige bestemmelser i loven jf. § 11, stk. 2, som lyder, at 
virksomheden skal give yderligere oplysninger, hvis lovens regler ikke er tilstrækkelige til at give 
et retvisende billede. Generalklausulen tillægges således en væsentlig betydning og står i 
princippet over den detaljerede lovgivning. 

Det fremgår således af regelsættet, at et retvisende billede i store træk opfyldes, såfremt man 
følger årsregnskabsloven og de dertil hørende regnskabsvejledninger. Vi ønsker i de 
efterfølgende afsnit at diskutere dette med fokus på indregning af omsætning efter henholdsvis 
salgsmetoden og produktionsmetoden for ordreproducerende virksomheder.  
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3.1.2 Regnskabsbrugere 
Med begrebsrammen er der i regnskabsreguleringen sat fokus på regnskabsbrugerne og 
opfyldelse af deres informationsbehov i form af en årsrapport, der er tilpasset brugerne. Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsens notat kan have en effekt på indregningen af omsætning i årsrapporten og 
dermed på brugernes nytteværdi af regnskabet. 

I henhold til lovbemærkninger til årsregnskabsloven fra 2001 forudsættes det, at de fleste 
eksterne regnskabsbrugere foretrækker et værdibaseret regnskab, idet dette bedst vil give 
oplysninger om virksomhedens værdiskabelse og indtjeningspotentiale.18 

Indenfor virksomheder i SME segmentet er der ikke foretaget meget forskning, der belyser, 
hvilke brugere der anvender mindre virksomheders årsrapport, samt til hvilke formål den 
anvendes. European Accounting Association har dog i et comment letter19 sammenholdt den 
internationale forskning på området.  

I årsregnskabsloven har man ikke udtømmende defineret begrebet regnskabsbruger. I henhold til 
§12 dækker begrebet et bredt spektrum af fysiske og juridiske personer, virksomheder eller 
offentlige myndigheder, hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af 
årsrapporten. På baggrund af regnskabet træffes beslutninger, der antages at vedrøre placering af 
brugerens ressourcer, forvaltningskontrol og fordeling af virksomhedens ressourcer.20 

Af mangel på bedre og mere aktuel forskning anvender vi som udgangspunkt for vurdering af 
brugerne og deres behov den i comment letter21 overordnede konklusion, hvor den primære 
brugergruppe indenfor SME segmentet defineres som værende: 

• virksomhedens ledelse 

• passive investorer 

• potentielle og nuværende ansatte 

• landets skattemyndigheder 

• konkurrenter og  

• långivere / leverandører 

Det er værd at bemærke, at der ikke nævnes aktionærer i gængs forstand som en væsentlig 
brugergruppe i SME segmentet. Dette hænger sammen med, at små og mellemstore 
virksomheder er kendetegnet ved ikke at være noteret på børsen, og virksomhedens aktier ikke er 
omsættelige i samme grad som de børsnoterede aktier. Der er således ikke et aktivt marked for 
                                                 

 
18 KPMG: Årsregnskabsloven - med bemærkninger til lovforslag og vedtagne ændringsforslag s. 150. 
19 Forskningsresultater er sammenfattet i comment letter: ”Accounting in Europe, vol 2, 2005 med titlen Problems 
And Opportunities of an International Financial Reporting Standard for SME. The EAA FRSC´s Comment on the 
IASB´s Discussion Paper. Alle henvisninger til forskning i dette afsnit stammer således herfra. 
20 KPMG: Årsregnskabsloven - med bemærkninger til lovforslag og vedtagne ændringsforslag s. 157. 
21 Jf. Comment letter s. 28 & 29 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

25 

investeringer og derfor ikke aktive aktionærer, der ønsker oplysninger til opgørelse af 
virksomhedens markedsværdi på et givent tidspunkt.  

I de efterfølende afsnit vil vi redegøre for udvælgelsen af de brugere, vi anser for de væsentlige i 
relation til en behandling af en ændring i indregningskriterierne for omsætning.  

3.1.2.1 Virksomhedens ledelse 
Aktierne i små og mellemstore virksomheder er ofte ejet af få personer eller investorer, som 
typiske også er en del af ledelsen i virksomheden. Undersøgelser viser, at den type ledere normalt 
ikke opfatter det eksterne regnskab som brugbart.  

Vi mener ikke, at ledere af virksomheden nødvendigvis er de primære brugere af regnskabet. 
Som defineret tidligere anses årsrapportens primære brugere for at være personer, der ikke har 
adgang til yderligere oplysninger om virksomheden end dem, der fremgår af den eksterne 
årsrapport. På baggrund heraf anser vi derfor ikke ledelsen i mindre virksomheder for at være en 
væsentlig brugergruppe. 

3.1.2.2 Passive investorer 
Passive investorer betragtes som indskydere af risikovillig venture kapital i en given 
virksomhed.22 De anses for at udgøre en væsentlig brugergruppe, dog med det udgangspunkt, at 
deres informationsbehov ikke vil kunne dækkes af den eksterne årsrapport. 

Dette medfører, at investorer under alle omstændigheder vil have behov for oplysninger, der 
ligger udover årsrapporten for at kunne vurdere deres risiko. Vores holdning er, at passive 
investorer formentlig vil anvende den eksterne årsrapport som inspiration til at udvælge 
interessante investeringer, men at de ikke vil skulle træffe deres endelige økonomiske 
beslutninger på baggrund heraf.  

Da investorerne, før de træffer deres endelige beslutning, har adgang til ubegrænset information 
om virksomheden, anses passive investorer ikke som primære brugere. De vil have adgang til 
viden om virksomhedens ordrebeholdning og dermed have mulighed for i langt højere grad at 
vurdere virksomhedens indtjeningsevne. 

3.1.2.3 Potentielle og nuværende ansatte 
Virksomhedens ansatte yder en arbejdsindsats og modtager løn som modydelse. Interessen fra 
både nuværende ansatte og eventuelt potentielle ansatte med hensyn til den finansielle del af det 
eksterne regnskab vil gå i retning af at vurdere virksomhedens overlevelsesevne på længere sigt. 
Derudover vil ansatte have interesse for forhold som uddannelse, karrieremuligheder, 
arbejdsmiljø mv. 

Vi vurderer, at nuværende ansatte vil have tilstrækkelig viden om de interne forhold som 
ordretilgang og økonomisk udvikling i virksomheden, til at kunne vurdere den mulige 

                                                 

 
22 EAA Comment letter s. 28 
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overlevelse, uanset at indregningskriterierne ændres fra produktionsmetoden til salgsmetoden i 
den officielle årsrapport. Af potentielle ansatte vil det være et fåtal, der har nok indsigt til at læse 
og forstå virksomhedens årsrapport, uanset hvilke indregningskriterier virksomheden anvender. 
Vi anser derfor ikke virksomhedens ansatte for at være en primær brugergruppe. 

3.1.2.4 Landets skattemyndigheder 
EAA´s Comment letter peger på, at nogle lande anser skattemæssige formål for det vigtigste med 
regnskabsaflæggelsen i SME - segmentet. Vi anser dog ikke den eksterne årsrapport for at have 
skattemæssige formål, idet der i Danmark udarbejdes et særligt skattemæssigt regnskab. Den 
regnskabsmæssige behandling af indtægter har ikke indflydelse på de skattemæssige regler. 

Notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gælder alene en ændring af den regnskabsmæssige 
behandling af indtægtskriterierne og har ingen skattemæssig effekt. Derfor anses 
skattemyndighederne ikke for at være brugere. 

3.1.2.5 Konkurrenter 
Virksomhedens konkurrenter vil have interesse i årsrapporten med henblik på at indhente 
informationer om salg, indtjening og produktudvikling mv. for at opnå viden om konkurrentens 
styrke og evt. markedsandel. EAA´s comment peger imidlertid på, at det vil skade virksomhedens 
konkurrenceevne at tilføje mange oplysninger af denne karakter i årsrapporten.  

Det er vores holdning, at konkurrenterne primært er interesseret i den finansielle del af 
årsrapporten og ledelsesberetningen med en beskrivelse af væsentlige forhold og af den 
forventede kommende udvikling. Vi vurderer derfor, at konkurrenternes nytte af regnskabet vil 
blive påvirket af en ændret anvendelse af indregningskriterierne og anser derfor denne gruppe af 
brugere som primære i forhold til det opstillede problem. 

3.1.2.6 Långivere og leverandører 
På baggrund af årsrapporten vil leverandører og andre långivere primært være interesseret i at 
kunne vurdere virksomhedens evne til at betale regninger for leverede varer eller tjenesteydelser, 
samt renter og afdrag på gæld stillet til rådighed for virksomheden. De vil være interesserede i at 
vurdere virksomhedens kort- og langsigtede likviditet, indtjening, markedsandele og omsætning, 
men også forhold som f.eks. vurdering af ledelsens evne til at træffe strategiske beslutninger.  

Vi mener, at leverandører af kortvarig karakter ikke vil være meget afhængige af kundens 
overlevelse, og dermed mindre interesserede i regnskabet. Langvarige samarbejdspartnere vil i 
store træk have de samme interesser som den traditionelle finansielle långiver, idet f.eks. deres 
kreditbetingelser også vil have afgørende indflydelse på virksomhedens overlevelse og likviditet. 
Leverandører og långiver behandles derfor som havende stort set samme interesser i regnskabet.  

Leverandører adskiller sig dog fra den finansielle långiver ved ikke at have adgang til yderligere 
oplysninger om virksomheden, end dem der fremgår af den eksterne årsrapport, hvorimod 
långiver kan kræve yderligere oplysninger fra virksomheden. I særlige tilfælde vil en leverandør 
dog også være i stand til at kræve kreditsikkerhed i form af garantistillelse eller lignende for sine 
leverancer.  
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På trods af, at de har muligheden for at indhente yderligere oplysninger om virksomheden eller 
kræve sikkerhed for deres udeståender, anser vi långiverne - både kreditorer og banker - som 
relevante i forhold til den opstillede problemstilling, idet deres primære informationskilde fortsat 
må antages at være det officielle årsregnskab. Anvendelsen vil således blive påvirket af en ændret 
indregningsmetode. 

3.1.2.7 Kunder 
Den foreliggende forskning peger ikke på virksomhedens kunder som brugere af det eksterne 
regnskab. Vi mener dog, at dette kan være aktuelt, idet de kan have et ønske om f.eks. at vurdere 
leveringssikkerhed. Derfor medtages denne gruppe som potentiel bruger. Gruppen af brugere har 
ingen adgang til yderligere økonomisk information om virksomheden, og er derfor nødt til at 
træffe beslutninger alene på baggrund af årsrapporten. 

Ved ændring af indregningskriterierne for omsætningen vil afspejlingen af det økonomiske 
resultat ændres i årsrapporten. Brugerne kan også være privatpersoner, der skal have bygget hus 
og gerne vil danne sig et indtryk af virksomhedens økonomi, før de vælger entreprenør. De 
ønsker at minimere risikoen for, at entreprenøren går konkurs i løbet af byggeprocessen og 
dermed ikke kan færdiggøre projektet. Kunder anses på den baggrund for at være en relevant 
bruger af den eksterne årsrapport. 

3.1.2.8 Opsamling 
Ovenstående gennemgang af regnskabets brugere tager udgangspunkt i EAA comment letters 
anførte brugere. Derudover mener vi, at virksomhedens kunder kan udgøre en potentiel 
brugergruppe. De brugere, der primært berøres af den omtalt ændring i regnskabspraksis, 
omfatter ifølge vores vurdering: 

• konkurrenter 

• långivere / leverandører og 

• kunder 

Det er således denne brugergruppes behov i relation til udformningen af årsrapporten, vi i det 
efterfølgende ønsker at vurdere. 

3.1.3 Kvalitetskrav 
I henhold til årsregnskabslovens § 12, stk. 3 skal oplysningerne i årsrapporten, udover at være 
rettet til den konkrete bruger, tillige opfylde kvalitetskravene i begrebsrammen. 
Kvalitetshierarkiet tager udgangspunkt i de brugerspecifikke karakteristika. Information, som er 
til nytte for en bruger i en given beslutningssituation, er ikke nødvendigvis til nytte for en anden 
bruger i den samme beslutningssituation. 

Dette skyldes, at hver enkelt bruger har forskellige egenskaber, som danner grundlaget for 
anvendelsen af regnskabets informationer. F.eks. kan regnskabet for nogle brugere indeholde 
allerede kendt information og derfor bidrager det ikke til en bedre beslutning. Den samme 
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information kan for andre brugere derimod bidrage med ny viden og forbedre 
regnskabsbrugerens beslutning. 

3.1.3.1 Væsentlighed som tærskelværdi 
Kvalitetskravene er i begrebsrammen opstillet i et beslutningshierarki.23 Som det fremgår af figur 
3.3 nedenfor, tages der udgangspunkt i brugerne og deres særlige karakteristika. Alle 
informationer i årsrapporten skal som det helt primære opfylde kravet om at være væsentlige. 
Dermed opfattes væsentlighed som en tærskelværdi for de øvrige kriterier. Alle informationer i 
årsrapporten skal gøre en forskel for regnskabsbrugeren og skal have indflydelse på dennes 
beslutningsgrundlag. Tilsidesættes væsentlighed er der fare for, at regnskabet bliver 
uoverskueligt, og man mister overblikket og alligevel træffer dårlige beslutninger.24  

 
Figur 3.3: Kvalitetshierarkiet tager udgangspunkt i brugernes informationsbehov. Kilde: Årsrapporten - teori og 

regulering, s. 169. 

  

                                                 

 
23 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 169 
24 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 170 
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3.1.3.2 Primære egenskaber 
De oplysninger, der betragtes som væsentlige, medtages i årsrapporten. Det gælder dog at 
oplysningerne - udover at være væsentlige - ligeledes skal opfylde et minimum af relevans og 
pålidelighed. 

3.1.3.2.1 Relevans 
Relevans retter sig mod regnskabsbrugernes beslutninger på baggrund af årsrapporten og dermed 
mod formålet for den enkelte regnskabsbruger. I almindelighed defineres relevans ved, at den 
pågældende oplysnings tilstedeværelse kan føre til en ændret beslutning hos regnskabsbruger.25 
Relevans inddeles i komponenterne: 

• værdi for prognoseopgave 

• værdi for kontrolopgaven 

• værdi for fordelingsopgaven 

• feedbackværdi og  

• aktualitet 

Informationer af værdi for prognoseopgaven indeholder oplysninger, der forbedrer 
sandsynligheden for at opnå en korrekt forudsigelse af udfaldet af tidligere eller nuværende 
begivenheder.26 Regnskabets brugere fordeler deres ressourcer på grundlag af forventninger til 
virksomhedens fremtidige indtjening, og de efterspørger derfor oplysninger i årsrapporten, som 
kan forbedre deres mulighed for at skønne over virksomhedens fremtidsudsigter.27 

Kontrolopgaven består i at forbedre brugerens mulighed for at vurdere virksomhedens historiske 
udvikling. Mens prognoseopgaven er fremadrettet, er kontrolopgaven bagudrettet. Regnskabets 
brugere eftersøger oplysninger om ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer.28 

Mens beslutninger om ressourceallokering træffes af regnskabsbrugerne udenfor virksomheden, 
træffes beslutninger om fordeling af virksomhedens overskud internt i virksomheden. 
Oplysninger om fordelingsopgaven er rettet mod de beslutninger, der træffes internt i 
virksomheden.29 Oplysninger om fordelingsopgaven indeholder derfor oplysninger, som sætter 
brugere en stand til at vurdere værdien af det regnskabsmæssige resultat som målestok for, 
hvordan virksomheden anvender den opsparede kapital. F.eks. bestyrelsens beslutning om 
udlodning af udbytte til aktionærer, tantieme til bestyrelse eller ledelse og anden 
overskudsfordeling. 

                                                 

 
25 KPMG: Årsregnskabsloven - med bemærkninger til lovforslag og vedtagne ændringsforslag s. 159. 
26 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 42 
27 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 42 
28 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 42 
29 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 167 
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Feedback værdi er knyttet til prognoseopgaven bagudrettet. Prognoseværdien er fremadrettet, 
hvor feedback værdien knytter sig til muligheden for at kontrollere sine forventninger på 
baggrund af prognoseværdier.30 

Aktualitet er kravet om, at informationerne ikke må være uaktuelle og dermed ubrugelige. Kravet 
til aktuelle informationer varierer meget for de forskellige typer af regnskabsbrugere og er 
afhængig af, hvilke primære formål brugerne har med regnskabet.  

3.1.3.2.2 Pålidelighed 
Pålidelighed er sammensat af 3 komponenter:  

• verificerbarhed 

• repræsentativ gyldighed og 

• neutralitet 

Verificerbare oplysninger er oplysninger, der til en vis grad kan efterprøves. Det er jf. 
lovbemærkningerne til årsregnskabsloven vigtigt, at kravet til verificerbarhed ikke overstiger 
kravet om relevans. Det betyder, at der skal være større fokus på en relevant afspejling af 
virksomheden. Dette er i tråd med den internationale udvikling mod udarbejdelse af 
værdibaserede regnskaber. 

Verificerbarhed vedrører således de poster, der måles og udvælges til at indgå i det officielle 
regnskab. At informationerne skal være repræsentative gyldige betyder, at den udvælgelse der 
finder sted, når ikke alle oplysninger kan vises i årsrapporten, skal være en afspejling af 
sandheden om virksomheden. Det er vigtigt, at de udvalgte oplysninger, der præsenteres, dækker 
over en repræsentativ del af de samlede oplysninger, således at virksomheden ikke favoriserer 
f.eks. de positive udfald af en begivenhed. Kvalitetskriteriet er ikke så påtrængende i relation til 
den finansielle del af årsrapporten, men har stor betydning for de supplerende beretninger.  

Kravet om neutralitet indebærer, at regnskabsinformationerne ikke må føre til et farvet resultat og 
dermed fremme en særlig adfærd hos regnskabsbrugerne. Der kan argumenteres for, at denne 
egenskab naturligt følger af de øvrige egenskaber under pålidelig information.31 

  

                                                 

 
30 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 171 
31 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 173 
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3.1.3.3 Sekundære egenskaber 
Som sekundære egenskaber i kvalitetshierarkiet findes: 

• sammenlignelighed og 

• forståelighed 

I begrebet sammenlignelighed ligger det, at der skal være konsistens i regnskabsaflæggelsen, og 
det refererer til, at regnskabsbegreber og metoder skal anvendes uændret fra periode til periode. 
Sammenlignelighed er et af de væsentligste formål med regnskabsreguleringen og er til stede, når 
informationerne har en sådan kvalitet (relevante og pålidelige), at regnskabsbrugeren bliver i 
stand til at træffe bedre beslutninger på baggrund heraf. Det betyder derimod ikke, at ens 
virksomhedstyper skal anvende samme indregningsmetode f.eks. produktionsmetoden, for at 
fremme sammenligneligheden. Her vægtes relevans og pålidelighed højere.32 

Derudover skal oplysningerne i årsrapporten være forståelige. Som logisk egenskab gælder det, at 
for at være til nytte for nogen, må det være muligt at forstå informationen. Derimod må en 
information ikke udelades med henvisning til, at den er svær for brugerne at forstå, såfremt den er 
nødvendig for at give et retvisende billede. 

3.1.3.3.1 Nytteværdi som tærskelværdi 
Samtidig med at oplysningerne er væsentlige, relevante og pålidelige, skal nytteværdien af 
informationerne overstige omkostningerne for regnskabsproducenten ved udarbejdelsen. Såfremt 
der eksisterede markedsløsning indenfor regnskabsudarbejdelsen, ville de frie markedskræfter 
regulere dette forhold. Da lovgiverne har valgt en modificeret markedsløsning og dermed 
betinget regnskabspligt, er det vanskeligt at afgøre præcist, hvorvidt nytteværdien egentlig 
overstiger omkostningerne. 

Især de mindre virksomheder fremfører argumentet om, at deres eksterne regnskab ikke har 
nogen nytteværdi.33 Dette har også ført til en række ændringer i årsregnskabsloven og efter 
lovgivers opfattelse en lempelse af kravene til de mindre virksomheder. 

Der findes ikke meget empirisk forskning på området for anvendelse af mindre virksomheders 
eksterne regnskaber. Det er forfatternes opfattelse, at det derfor er vanskeligt for lovgiver at 
vedtage hensigtsmæssige lempelser og dermed opnå maksimal nytte af regnskabet, når man ikke 
har indgående kendskab til, hvordan regnskabet faktisk anvendes i de mindre virksomheder. 

  

                                                 

 
32 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 174 
33 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 54 
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3.1.3.4 Opsamling 
Tabel 3.1 nedenfor viser en oversigt over de væsentligste konklusioner vedrørende 
karakterisering af brugergruppen og deres informationsbehov. Tabellen er udarbejdet på 
baggrund af egne holdninger og konklusioner i EAA´s comment letter.  

 Kunde Leverandør Konkurrent Långiver 

Ledelsens kvalitet  X  X 

Fremtidig indtjening * X X X 

Særlige begivenheder * X X X 

Branchens økonomiske udvikling * X  X 

Likviditet  X  X 

Profit  X X X 

Omsætning  X X X 

Efterspørgsel  X X X 

Produktionsforhold *  X X 

Beskæftigelsesforhold *  X X 

Markedsandel   X X 

Konkurrencemæssig styrke   X X 

Tabel 3.1: Oversigt over brugernes behov. Kilde: Egen tilvirkning, med udgangspunkt i konklusioner i EAA's comment 
letter samt egne holdninger som de er anført i ovenstående afsnit. Markering med * er udtryk for vores egne 
holdninger, mens et X er udtryk for, at oplysningerne stammer fra EAA's comment letter. 
 

Brugerne af den eksterne årsrapport i SME segmentet har i mindre grad behov for oplysninger til 
værdiansættelse af virksomheden. Derimod har de brug for oplysninger om virksomhedens evne 
til at generere profit og positive pengestrømme tillige med oplysninger om virksomhedens 
forventninger til fremtiden og særlige begivenheder, der påvirker resultat og pengestrømme. 
Informationerne har interesse for regnskabsbruger både for at kunne vurdere den forgangne 
periode og for at kunne foretage fremadrettede prognoser. Samtidig fokuserer brugerne i højere 
grad på at kunne vurdere virksomhedens evne til overlevelse på lang sigt og stabilitet, end på 
øjeblikkelig profitmaksimering og vækst. 

Undersøgelserne indikerer således, at brugerne i SME segmentet anser relevanskriteriet, i relation 
til prognoseopgaven og feedback værdien for særlig central. Feedback værdi er knyttet til de 
informationer, der skal sætte brugeren i stand til at vurdere, om det er gået virksomheden, som de 
har forventet. Kravet om aktuelle informationer tillægges derimod kun begrænset betydning, idet 
brugerne ikke har behov for at estimere en given markedsværdi til sammenligning med markedets 
oplysninger. Derimod er det regnskabsbrugernes ønske at tilegne sig viden om virksomheden, og 
på baggrund heraf blive i stand til at vurdere virksomhedens evne til overlevelse på lang sigt.34 

Vi vurderer, at de konkrete brugere vægter prognoseværdien som det primære kvalitetskrav. En 
ændring af indregningsprincip for omsætning fra produktionsmetoden til salgsmetoden, kan 

                                                 

 
34 EAA Comment letter, s. 15 
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potentielt have en indflydelse på brugernes nytte af årsrapporten. Vi vil diskutere brugernes 
behov på baggrund af de forskellige indregningsmetoder i afsnit 3.2. 

3.1.4 Definition af elementer 
Begrebsrammens niveau 3 definerer årsrapportens elementer. Årsrapporten består af 
byggeklodser, som kaldes for elementer.35 Alle finansielle poster skal placeres under et af de 
definerede elementer, og årsrapporten må kun indeholde poster, der overholder definitionen. 
Definitionen af elementerne er derfor grundstenen i opbygningen af årsrapporten. Årsrapportens 
bilag C definerer elementerne aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. På baggrund af 
afhandlingens afgrænsning behandles i det efterfølgende alene definitionen af indtægter. 

3.1.4.1 Indtægter 
Virksomhedens primære formål er at skabe indtægter, da indtægter er forudsætningen for 
overskud og dermed virksomhedens eksistens både på kort- og lang sigt. Definition af indtægter 
er en forudsætning for den efterfølgende indregning heraf. 

Denne teoretiske definition bygger på, at indtægts- og værdiskabende aktiviteter findes overalt i 
organisationen. De opstår som vareproduktion, nye opfindelser, vidensressourcer osv. Teoretisk 
måles indtægter som den økonomiske indkomst, ved at måle fremgangen i egenkapitalens 
kapitalværdi i perioden. Ideelt set er denne definition den teoretisk korrekte, da den tager højde 
for både monetære og ikke-monetære værdiskabende elementer. På aktiemarkedet værdisættes 
aktierne i høj grad på baggrund af kapitalværdi, netop på grund af anvendt regnskabspraksis, der 
kræver mere snævre indregningskriterier. 36 

Årsregnskabsloven stiller krav om, at den finansielle del af årsrapporten sammen med 
ledelsesberetningen skal omfatte alle væsentlige aktiver for at opfylde kravet om et retvisende 
billede og dermed opfylde brugernes informationsbehov. Der er dermed sammenhæng mellem et 
retvisende billede i henhold til årsregnskabsloven og den abstrakte definition af indtægter.37 

I regnskabspraksis anvendes dog en noget mere snæver definition af indtægter. I henhold til 
årsregnskabslovens bilag 1,C, nr. 10 defineres indtægter som ”stigninger i økonomiske fordele i 
regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som 
medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra ejere.” 

Også denne definition er abstrakt og kan kritiseres for ikke at give en nærmere beskrivelse af, 
hvad der egentlig forstås ved indtægter.38 Definitionen dækker rent teoretisk alle fald og 
stigninger i balanceposter indenfor en given periode. Resultatopgørelsen opgøres som residual af 
aktivernes værdi fratrukket forpligtelserne i starten af perioden til slutningen af perioden. 

                                                 

 
35 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 174 
36 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 133 defineres økonomisk indkomst efter Hicks 
indkomstbegreb. 
37 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 253 
38 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 255 
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Resultatopgørelsens indhold - herunder også indtægter - er dog reguleret yderligere i 
årsregnskabslovens § 49. Bestemmelsen anfører den yderligere betingelse, at indtægter alene kan 
indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. 

Ved for indtægter at kræve at de er indtjent, har man implementeret forsigtighedsgrundsætningen, 
og det er dermed ikke alle stigninger i aktivers værdi eller fald i forpligtelser, der kan indregnes 
som indtægter, selvom de egentlig opfylder den brede definition i henhold til årsregnskabslovens 
bilag C. Omkostninger er derimod ikke omfattet af denne begrænsning, og alle fald i aktiver og 
stigninger i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen, skal som udgangspunkt indregnes i 
resultatopgørelsen.39 Det medfører en asymmetri mellem indregning af indtægter og 
omkostninger i resultatopgørelsen, da indtægter skal opfylde en større bevisbyrde for at opfylde 
kriteriet for indregning end omkostninger skal.  

Begrebet indtjenes skal ses i sammenhæng med virksomhedens indtjeningsproces og de 
efterfølgende indregningskriterier. Det anses for en forudsætning for indregning af indtægter, at 
virksomheden i al væsentlighed har leveret den aftalte ydelse til kunden. Det må i alle tilfælde 
bero på en konkret vurdering af virksomhedens processer at afgøre, hvornår tidspunktet for 
indtjening ligger, og indregningskriterierne opfyldes.  

Brugerne ønsker, at virksomhedens indtjening afspejles i årsrapporten, da løsning af 
prognoseopgaven er central for brugerne i SME segmentet. Som det fremgår af ovenstående, er 
der ikke overensstemmelse mellem definitionen af indtægter teoretisk set og den omsætning, der 
indregnes i årsrapporten som følge af snævre indregningskriterier for indregningen.  

I det efterfølgende afsnit er de specifikke indregningskriterier for indregning af indtægterne 
gennemgået og vurderet i forhold til anvendelse af produktionsmetoden og salgsmetoden i 
relation til brugernes behov. 

3.1.5 Indregningskriterier og måling 
Indtægter skal indregnes, når de generelle indregningskriterier er opfyldt. Som ovenfor anført vil 
det bero på en vurdering af den konkrete virksomhed at afgøre, hvordan indtjeningsprocessen er, 
og dermed hvornår kriterierne er opfyldt.  

Det skal være sandsynligt, at indtægterne medfører fremtidige økonomiske fordele. På 
indregningstidspunktet skal det således være sandsynligt, at betaling eller afvikling af modydelse 
vil finde sted. De fremtidige økonomiske fordele skal derudover kunne måles pålideligt. 
Pålidelighed omfatter muligheden for at verificere oplysningerne og vurdere deres objektivitet. 

Pålidelighedskriteriet uddybes med yderligere to indregningskriterier. Således skal den indgående 
strøm af aktiv-værdi være realiseret og indtjent. Tidspunktet for indtjening afgøres af 
virksomhedens indtjeningsproces. Ved realisable aktiver forstås aktiver, der kan konverteres til 
kontantbeløb på aktive markeder, som hurtigt kan absorbere aktiverne til kendte salgspriser, uden 

                                                 

 
39 KPMG: Årsregnskabsloven med bemærkninger, s. 269 
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at det går væsentligt ud over prisen.40 Dette betyder, at der stilles krav om, at indtægter først kan 
indregnes, når aktivposten i balancen er realisabel. Såfremt salgstidspunktet fraviges som 
indregningsmetode, stilles der strenge krav til, at værdien af disse aktiver kan opgøres objektivt 
(pålideligt). 

3.1.5.1 Metoder til indregning af indtægter 
Når alle indregningskriterier er opfyldt, kan indtægter indregnes som et element i årsrapporten. 
Der kan anvendes forskellige metoder alt efter virksomhedens indtjeningsproces til indregning af 
indtægterne. Tidligst tænkelige tidspunkt for indregning af indtægter er tidspunktet for 
modtagelse af en ordre. Da varen endnu ikke er produceret, vil dette tidspunkt også være det mest 
usikre med hensyn til opfyldelse af kravene om pålidelighed i måling af omsætning og 
omkostninger. 

Det seneste tidspunkt at medtage en indtægt er på betalingstidspunktet. Hvis virksomheden f.eks. 
har afbetalingsordninger over flere år, kan dette kriterium medføre, at indtægten indregnes flere 
år efter, at produktionen reelt har fundet sted i virksomheden. Til gengæld er kriteriet det mest 
pålidelige af dem alle, da de økonomiske fordele ved salget med sikkerhed er tilgået 
virksomheden. 

3.1.5.1.1 Salgsmetoden 
Salgsmetoden kaldes ofte for faktureringsmetoden, idet tidspunktet for fakturering ofte falder 
sammen med det afsluttende salg. I visse situationer kan det dog være vanskeligt at afgøre, 
hvornår der rent faktisk er tale om et salg. Juridisk hænger salget sammen med ejendomsrettens 
overgang. Normalt vil ejendomsretten overgå ved levering. 

Såfremt salgsmetoden anvendes som indregningskriterium, skal to yderligere indregningskriterier 
være opfyldt. Virksomheden skal have overført væsentlige risici og fordele tilknyttet 
ejendomsretten over varerne til køber, og virksomheden må ikke bibeholde ledelsesmæssig 
kontrol over varen. I langt de fleste tilfælde vil det være i forbindelse med fakturering, at disse 
kriterier opfyldes.41 

3.1.5.1.2 Produktionsmetoden 
Produktionsmetoden medfører, at indtægter indregnes i takt med, at arbejdet udføres. Det sker i 
virksomheder, hvor produktionsprocessen medfører, at der løbende sker indtjening af salget, og 
indtjeningen ikke kan sidestilles med faktureringstidspunktet. Der skelnes mellem to typer af 
indtægter - salg hidrørende fra serviceydelser og salg af varer.  

For så vidt angår serviceydelser skal disse i medfør af IAS 18 og Regnskabsvejledning 6 
indregnes ved brug af produktionsmetoden. Derimod vil salg af varer kun kunne indregnes efter 
produktionsmetoden i de tilfælde, hvor der er tale om en entreprisekontrakt efter kriterier i 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. 
                                                 

 
40 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 257 
41 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 263 
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Produktionsmetoden sikrer, at der sker indregning af indtægter i takt med produktionens 
udførelse. For virksomheder med kontrakter, der spænder over en længere periode, vil brug af 
salgsmetoden medføre, at indtægter først vil blive indregnet, når arbejdet er fuldført, og dermed 
vil periodens resultat ikke afspejle periodens produktion. Indregningen vil være i strid med 
begrebsrammens relevanskriterium, dels fordi indtægterne indregnes på tilfældige tidspunkter og 
vurdering af det finansielle resultat dermed bliver vanskeligere, og dels fordi informationerne vil 
være uaktuelle.42 

For at metoden kan anvendes, er det en forudsætning, at virksomhedens 
produktionsplanlægningssystem pålideligt kan estimere den endelige avance og 
færdiggørelsesgraden for hver ordre. Er virksomheden ikke i stand til at estimere de totale 
forkalkulerede omkostninger pålideligt, er der risiko for at forveksle merforbrug af omkostninger 
med færdiggørelsesgraden.  

3.1.5.2 Beregning af konsekvenser for årsrapporten ved indregning efter 
salgsmetoden frem for efter produktionsmetoden 

I dette afsnit ønsker vi at illustrere den effekt en ændret indregning af indtægter har for 
resultatopgørelsen ved anvendelse af de to forskellige indregningsmetoder.  

Vi har valgt at vise effekten ved hjælp af 2 eksempler. Udgangspunktet er en 
entreprenørvirksomhed, der typisk udfører projekter, som varer mellem 6 og 12 måneder. Det vil 
være helt tilfældigt, hvornår de enkelte projekter afsluttes i forhold til det valgte regnskabsår. 

Projektets estimerede omkostninger anslås til 5.000 t.kr. med en dækningsgrad på 20%. Det 
svarer til en estimeret salgspris på 6.250 t.kr. I første eksempel, der er illustreret i figur 3.4 
nedenfor, er der i år 1 afholdt 40% af de totale omkostninger, hvilket også svarer til, at projektet 
ved afslutningen af regnskabsåret har en færdiggørelsesgrad på 40%.  

Således vil det efter produktionsmetoden være muligt at indregne en avance i år 1 på t.kr. 500 og 
avance i år 2 på t.kr. 750. Efter salgsmetoden vil det derimod ikke være muligt at indregne 
avance i år 1 men hele avancen på t.kr. 1.250 medtages i år 2. 

 
Figur 3.4: Avancen indregnes forholdsmæssigt efter færdiggørelsesgraden ved produktionsmetoden, mens den 
samlede avance først indregnes det sidste år ved salgsmetoden. Kilde: Egen tilvirkning. 

                                                 

 
42 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering, s. 266 
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År 1 2.000.000 40% 2.500.000 500.000 0

År 2 3.000.000 60% 3.750.000 750.000 1.250.000

I alt 5.000.000 20% 100% 6.250.000 1.250.000 1.250.000
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I det andet eksempel, der er illustreret i figur 3.5 nedenfor, forventes uændret totale 
omkostninger. Projektet igangsættes på et tidligere tidspunkt i forhold til regnskabsårets 
afslutning, og der er derfor afholdt omkostninger svarende til 90% af de samlede omkostninger 
ved afslutningen af år 1. Som før svarer de afholdte omkostninger til færdiggørelsesgraden og 
projektet er 90% færdiggjort i år 1. I henhold til produktionsmetoden kan en avance på t.kr. 1.125 
medregnes i år 1 og den resterende avance på t.kr. 125 medtages ved endelig færdiggørelse i år 2. 
Ved brug af salgsmetoden skal hele avancen på t.kr. 1.250 som i det første eksempel indregnes i 
år 2.  

 
Figur 3.5: Med en høj færdiggørelsesgrad i år 1 er det tydeligt, at produktionen afspejles bedre ved indregning efter 
produktionsmetoden end ved salgsmetoden. Næsten hele avancen i dette eksempel er indregnet i år 1 ved 
anvendelse af produktionsmetoden, mens hele avancen indregnes i år 2 efter salgsmetoden. Kilde: Egen tilvirkning. 

En virksomheds indtjeningsproces vil naturligvis sjældent bestå af kun et enkelt projekt og der vil 
løbende over årene ske færdiggørelse af projekter. Dette medvirker til en udjævning af de 
illustrerede forskelle. Det ændrer dog ikke på, at anvendelse af salgsmetoden i ordreproducerende 
virksomheder, der udfører længerevarende kontraktarbejde, vil medføre en tilfældig indregning af 
indtægterne. Indregningen vil afhænge af tidspunktet for projektets afslutning og efter vores 
opfattelse ikke afspejle virksomhedens produktion og aktivitet i det forløbne år.  

3.1.6 Klassifikation 
Når de fire øverste niveauer i begrebsrammen er passeret, mangler blot retningslinjer for 
klassifikation og præsentation af elementerne i årsrapporten. For enhver form for klassifikation 
gælder det, at to grundlæggende kriterier skal være opfyldt. 

"1. Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen, skal være relevante 
for brugerne med henblik på at dække deres informationsbehov. I relation til prognoseopgaven 
drejer det sig om at klassificere med sigte på det fremadrettede perspektiv og modsat for 
kontrolopgavens bagudrettede perspektiv. Ved sidstnævnte lægges der især vægt på at 
klassificere efter ansvarsområder. 

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier eller 
egenskaber, således at der dannes homogene klasser. Ved enhver form for aggregering af data 
mistes information, men er dette krav ikke opfyldt, kan klassifikationerne være direkte 
vildledende". 43 

                                                 

 
43 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 183 
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År 1 4.500.000 90% 5.625.000 1.125.000 0

År 2 500.000 10% 625.000 125.000 1.250.000

I al t 5.000.000 20% 100% 6.250.000 1.250.000 1.250.000
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Begrebsrammen indeholder ikke retningslinjer for klassifikationen. Det gælder dog altid at de to 
ovenstående kriterier skal være opfyldt for enhver form for klassifikation. For resultatopgørelsen 
gælder det, at poster skal klassificeres, så de kan afdække forskelle med hensyn til stabilitet i 
indtjening, risiko og prognoseværdi. Samtidig skal kriterierne opfyldes for alle poster, så 
klassificering fører til homogene klasser.44 

Skemakravene til resultatopgørelsen fremgår af årsregnskabslovens bilag 2. Indtægter 
klassificeres ens, uanset om der anvendes salgs- eller produktionsmetode, og ændringen har 
således ikke betydning for selve klassifikationen.  

3.2 Diskussion af brugernes behov 
Det mest påtrængende kvalitetskrav til årsrapporten er relevans i form af prognoseværdi, der af 
regnskabets brugere indenfor SME segmentet anses for det vigtigste formål med årsrapporten. En 
af de væsentlige brugere af årsrapporten indenfor dette segment er virksomhedens långivere. For 
at afdække bankens anvendelse af årsrapporten og vurdere den indvirkning en ændring af 
indregningsprincip vil medføre for den gruppe af brugere, har vi foretaget et interview med 
storkundechef fra Nykredit Morten Borg Broustbo. Interviewet er vedlagt som bilag 2. Øvrige 
primære brugere opfatter vi som leverandører og kunder. Vi har ikke undersøgt disses behov, 
men idet bankens behov dækker de øvrige brugeres behov jf. tabel 3.1, har vi vurderet, at 
interview med en erhvervsrådgiver ligeledes afdækker denne gruppes behov. 

Banken afskiller sig dog fra de øvrige brugere, leverandører og kunder, ved at have mulighed for 
at indhente yderligere oplysninger om virksomheden i form af budgetter osv. Vi har derfor 
fokuseret på den information, der direkte fremgår af årsrapporten og spurgt om, hvordan 
manglende information påvirker bankens behov og krav til yderligere information fra 
virksomheden. 

Banken indhenter for alle kunder den årlige officielle årsrapport. Bankens hovedformål med 
årsrapporten er at identificere virksomhedens primære drift og vurdere dennes evne til at generere 
overskud og likviditet både på kort og lang sigt.45 Dette er i god tråd med resultaterne i henhold 
til EAA´s comment letter om, at prognoseopgaven anses for den primære funktion for 
regnskabsbrugerne i SME segmentet. 

Er virksomhedens primære resultat mere ustabilt end forventet eller afviger det meget fra andre 
virksomheder i samme branche, underbygger banken forventningerne til virksomhedens fremtid 
ved at indhente f.eks. budgetter og månedsbalancer. Indikationer på forøget risiko i form af 
svingende resultater og uigennemsigtighed i regnskabet omkring vurdering af virksomhedens 
aktivitetsniveau, kan påvirke virksomhedens lånevilkår og øvrige betingelser i banken. 

                                                 

 
44 Jens O. Elling: Årsrapporten - teori og regulering s. 281 
45 Jf. bilag 2, interview med erhvervsrådgiver fra Nykredit. 
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Banken har et rating system46, hvor alle bankens kunder vurderes på baggrund af årsrapporten. I 
dette system lægges der vægt på stabilitet i virksomhedens udvikling år for år. Derfor kan en 
virksomhed med svingende resultater få en dårligere rating, og derved enten skulle betale en 
højere rente eller risikere at få afslag på en låneansøgning på et forkert grundlag.  

Som det fremgår af eksemplerne på beregning af virksomhedens resultat ved indregning efter 
henholdsvis produktionsmetoden og salgsmetoden, er der stor forskel på årets resultat ved 
anvendelse af de forskellige metoder. Virksomheder, hvis indtjeningsproces afspejles af den 
løbende produktion modsat levering af aktivet, har ved anvendelse af salgsmetoden derfor risiko 
for i årsrapporten af vise et resultat, der enten er meget højere eller meget lavere end den reelle 
aktivitet i virksomheden ville udtrykke. 

Ved i produktionsvirksomheder at anvende salgsmetoden, er det bankens holdning, at de vil få et 
øget behov for supplerende oplysninger om virksomheden udover de finansielle oplysninger47. 
Det omfatter f.eks. oplysninger om igangværende arbejder, forventet fremtidig indtjening, 
ledelsens vurdering af årets resultat. Disse oplysninger skal fremgå af regnskabets 
ledelsesberetning.  

Virksomheder i regnskabsklasse B har ikke pligt til at udarbejde en ledelsesberetning. I henhold 
til bankens erfaring48 udarbejder mange mindre virksomheder ikke en fyldestgørende 
ledelsesberetning. Dermed er det vores holdning, at regnskabets værdi for brugerne af 
regnskaber, der ikke indeholder en fyldestgørende ledelsesberetning, vil blive forringet.  

Ændring af indregningskriterierne, således at individuelt forhandlede kontrakter kan indregnes 
efter produktionsmetoden, og kontrakter om udarbejdelse af mere standardiserede aktiver 
indregnes efter salgsmetoden, vil medføre, at den samme type aktivitet i en virksomhed indregnes 
efter forskellige principper. Vi har i den forbindelse spurgt erhvervsrådgiveren om, hvilken 
betydning han vurderer, dette forhold vil have for bankens anvendelse af årsrapporten. 

Banken ønsker oplysninger om virksomhedens ordinære aktivitet og drift. Vurdering af de 
enkelte kontrakters udformning og sammensætning er ikke relevant for banken. Her vurderes det, 
at virksomhedens primære drift bør indregnes efter de samme indregningsprincipper, og såfremt 
det udførte arbejdet, der ligger bag kontrakterne, er udtryk for virksomhedens primære aktivitet, 
bør det indregnes efter samme princip. 

Vi mener derfor, at indregning efter IAS 11 og IAS 18, hvor indregning af virksomhedens 
primære aktivitet indregnes efter forskellige principper, forringer brugernes informationsbehov. 

                                                 

 
46 Jf. bilag 2, interview med erhvervsrådgiver fra Nykredit. 
47 Jf. bilag 2, interview med erhvervsrådgiver fra Nykredit. 
48 Jf. bilag 2, interview med erhvervsrådgiver fra Nykredit. 
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4 Indregningskriterier 

 

Figur 4.1: Kapitlets indhold. Kilde: Egen tilvirkning. 

Kapitlets formål er at vurdere, hvorvidt de i 
regnskabsvejledning 6 og IAS 11 opstillede 
kriterier for anvendelse af produktionsmetoden, 
kan anses for at være hensigtsmæssige i forhold 
til de brugerbehov, der er identificeret i kapitel 
3. Kapitlet indeholder en identifikation af 
forskelle på kriterier, der er mellem 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. Herefter 

drøftes hensigtsmæssigheden af de enkelte kriterier på baggrund af brugernes behov.  

Med fortolkningsbidraget til IAS 11 og IAS 18, IFRIC 15, er der åbnet op for, at indregning efter 
produktionsmetoden også skal ske ved salg af varer, hvor der sker løbende opfyldelse af 
indregningskriterierne. Dette kapitels andet afsnit indeholder derfor en vurdering af reglerne for 
indregning af omsætning efter IAS 18 samt IFRIC 15. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion for afhandlingens teoretiske del.   

4.1 Forskelle mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 

4.1.1 Kort om Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 
I appendiks I i Regnskabsvejledning 6 sammenholdes denne standard med de internationale 
regnskabsstandarder. Det fremgår af appendikset at "Regnskabsvejledning 6 (ajourført 2002) 
omfatter emner, der er behandlet i IAS 11, 'Construction contracts' (revised 1993). Aflæggelse af 
årsrapport efter Regnskabsvejledning 6 indebærer, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med IAS 11, 'Construction Contracts'." Opfattelsen på baggrund heraf er dermed fra udsteders 
side, at der ingen indholdsmæssig forskel er mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. 

I forlængelse af denne bemærkning er de væsentligste forskelle oplistet. De omfatter 
tjenesteydelser, der er omfattet af Regnskabsvejledning 6, men ikke af IAS 11, 
entreprisekontrakter i konsortier, finansieringsomkostninger, tabsgivende kontrakter, forskelle i 
detaljeringsgrad samt eksemplificering af beregning af færdiggørelsesgraden. Der er således ikke 
nævnt noget om forskelle på indregningskriterierne, hvilket stemmer overens med, at aflæggelse 
efter Regnskabsvejledning 6 indebærer aflæggelse i overensstemmelse med aflæggelse efter IAS 
11.  

På trods af hensigten om, at aflæggelse efter Regnskabsvejledning 6 skal indebære aflæggelse 
efter IAS 11, så er ordlyden af de to standarder forskellig. Det har i praksis også betydet, at den 
danske vejledning i nogen grad tolkes anderledes end IAS 11. I praksis opfattes 
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indregningskriterierne derfor som forskellige i forhold til, hvornår omsætning kan indregnes efter 
produktionsmetoden ud fra de to reguleringsbidrag.  

4.1.2 Sammenholdte indregningskriterier i de to regnskabsreguleringer  
 

Punkt Regnskabsvejledning 6 IAS 11 Sammenligning 

Anvendelses-
område 

Afs. 1: Denne vejledning omhandler den 
regnskabsmæssige behandling i 
årsregnskabet af entreprisekontrakter for den 
udførende virksomhed (leverandøren) 
Afs. 2: I vejledningen redegøres for 
indregning og måling af igangværende 
arbejder for fremmed regning på 
entreprisekontrakter i årsregnskabet. 
Endvidere redegøres for præsentation og 
oplysning i årsrapporten.  

Objective: The objective of this 
Standard is to prescribe the 
accounting treatment of 
revenue and costs associated 
with construction contracts. 
 

Der er lighed mellem de to 
regnskabsreguleringer 

Definition af 
entreprise-
kontrakter 

Afs. 3: En entreprisekontrakt er en kontrakt 
om anlæg, opførelse eller bygning af et eller 
flere aktiver, der er indbyrdes forbundne eller 
sammenhængende som følge af deres 
design, teknologi eller funktion eller af den 
planlagte anvendelse. 

Art. 3: A construction contract 
is a contract specifically 
negotiated for the 
construction of an asset or a 
combination of assets that are 
closely interrelated or 
interdependent in terms of 
their design, technology and 
function or their ultimate 
purpose or use. 

IAS 11 stiller krav om en 
individuelt forhandlet 
kontrakt, hvor 
Regnskabsvejledning 6 er 
tavs herom 

 Afs. 10: Entreprisekontrakter er karakteriseret 
ved: 
a) at der foreligger en kontrakt med 
tredjemand om anlæg, opførelse eller bygning 
mv. af et aktiv eller projekt,  
c) at kontrakten som altovervejende 
hovedregel er indgået, før arbejdet 
igangsættes,  

 I henhold til 
Regnskabsvejledning 6 skal 
kontrakten som hovedregel 
være indgået før arbejdet 
igangsættes. I henhold til IAS 
11 skal kontrakten jf. ovenfor 
være forhandlet. 

 b) at gennemførelse af kontrakten strækker 
sig over en længere periode og ofte indgår 
i mere end ét regnskabsår,  

Objective: Because of the 
nature of the activity 
undertaken in construction 
contracts, the date at which 
the contract activity is entered 
into at the date when the 
activity is completed ususally 
fall into different accounting 
periods.  

Efter Regnskabsvejledning 6 
strækker kontrakten sig over 
en længere periode, ofte 
indgår i mere et ét 
regnskabsår, mens dette 
forhold alene er nævnt i 
formålsbeskrivelsen i 
indledningen i IAS 11 

 d) at ejendomsretten normalt overgår til 
kunden i takt med arbejdets udførelse. 

 Efter Regnskabsvejledning 6 
er det normalen at 
ejendomsretten overgår i takt 
med arbejdets udførelse, 
mens IAS 11 er tavs herom 

Behandling af 
tjenesteydelser 

Afs. 3: En entreprisekontrakt kan tillige være 
en kontrakt om andre arbejder om 
udvikling, tilretning, installation eller 
levering af et anlæg, herunder hardware 
og software, eller af flere anlæg, der er 
indbyrdes forbundne eller sammenhængende 
som følge af deres design, teknologi eller 
funktion eller af den planlagte anvendelse 
samt kontrakter om advokat-, revisions- og 
rådgivningsopgaver samt tilsvarende 
serviceydelser. 

Art. 5 (a): For the purposes of 
this Standard, construction 
contracts include:  
- contracts for the rendering of 
services which are directly 
related to the construction 
of the asset, for example, 
those for the services of 
project managers and 
architects. 

Tjenesteydelser omfattes 
alene af IAS 11 såfremt 
ydelsen er direkte forbundet 
med opførelse af et aktiv, 
mens Regnskabsvejledning 6 
også omfatter andre 
tjenesteydelser.  

Tabel 4.1: Sammenligning af Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. Kilde: Egne tilvirkning, med udgangspunkt i 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. Fed skrift er egen fremhævelse. Tabellen er indsat som udfoldningsbilag.  
Se bilag 3. 
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Med henblik på at identificere de egentlige forskelle i de to regnskabsreguleringer, så har vi i 
tabel 4.1 ovenfor sammenholdt ordlyden i Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 punkt for punkt på 
de centrale punkter:  

• anvendelsesområde 

• definition af entreprisekontrakter, samt 

• behandling af tjenesteydelser 

Ved systematisk gennemgang af de to regnskabsreguleringer har vi identificeret følgende 
forskelle: 

• I henhold til Regnskabsvejledning 6 skal kontrakten som hovedregel være indgået før arbejdet 
igangsættes. I henhold til IAS 11 skal kontrakten jf. ovenfor være forhandlet. Dette forhold 
omtales i afsnit 4.1.2.1. Kontraktindgåelsestidspunktet.  

• Tjenesteydelser omfattes alene af IAS 11 såfremt ydelsen er direkte forbundet med opførelse 
af et aktiv, mens Regnskabsvejledning 6 også omfatter andre tjenesteydelser. Dette forhold 
omtales i afsnit 4.1.2.2 Tjenesteydelser. 

• Efter Regnskabsvejledning 6 er det normalen at ejendomsretten overgår i takt med arbejdets 
udførelse, mens IAS 11 ikke nævner noget om ejendomsrettens overgang. Dette forhold 
omtales i afsnit 4.1.2.3 Overgang af ejendomsretten. 

• Efter Regnskabsvejledning 6 er det et krav, at kontrakten strækker sig over en længere periode 
og ofte indgår i mere end ét regnskabs år, mens dette forhold alene er nævnt som en 
forudsætning i formålsbeskrivelsen i indledningen i IAS 11. Dette forhold omtales i afsnit 
4.1.2.4 Tidsperspektivet. 

• IAS 11 stiller krav om en individuelt forhandlet kontrakt, mens Regnskabsvejledning 6 ikke 
nævner noget herom. Dette forhold omtales i afsnit 4.1.2.5 Individuelt forhandlet. 

4.1.2.1 Kontraktindgåelsestidspunktet  
Regnskabsvejledning 6 stiller i henhold til afsnit 10 litra c krav om, at der som altovervejende 
hovedregel skal være indgået en kontrakt før arbejdet igangsættes. Det er således ikke et 
ufravigeligt krav, og man kan derfor slutte modsat: Det forhold, at der ikke er underskrevet en 
kontrakt på det tidspunkt hvor arbejdet igangsættes, er ikke til hinder for at projektet indregnes 
efter Regnskabsvejledning 6.  

I definitionen i IAS 11 af entreprisekontrakter i henhold til artikel 3, hvoraf det er et krav at 
kontrakten er forhandlet, ligger det implicit også at det er et krav, at kontrakten er gyldig, og at 
den er indgået inden arbejdet sættes i gang, idet den i modsat fald ikke kan opfattes som en 
forhandlet kontrakt.  

Denne opfattelse af forskellen mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 fremhæver Peter Gath 
og Søren Kok Olsen fra KPMG i artiklen "En kommentar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
notat om kontrollen med de børsnoterede virksomheders årsrapporter". De anfører, som en af de 
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væsentligste forskelle mellem IAS 11 og Regnskabsvejledning 6,49 at IAS 11 stiller krav om, at 
der foreligger en underskrevet kontrakt før påbegyndelse af produktionen. 

Ved anvendelse af Regnskabsvejledning 6 har der ikke været behov for omklassificering af 
kontrakter i tilfælde af, at kontrakterne først er underskrevet senere end arbejdet er igangsat, da 
den enkelte kontrakt kan indregnes efter Regnskabsvejledning 6 fra første arbejdsdag.  

Da IAS 11 tolkes strengere på dette punkt, kan der modsat være et ønske hos den enkelte 
virksomhed om at kunne omklassificere en kontrakt fra indregning efter IAS 18 til IAS 11. Dette 
kan eksempelvis være et tilfælde, hvor dokumenthåndteringen på et givent projekt har været 
langsom, uden at parterne dog har været uenige om kontraktens indhold.  

Er arbejdet på projektet først igangsat, uden at alle parter har skrevet under, betyder kravet 
imidlertid, at kontrakten skal indregnes efter IAS 18. Kravet om, at tidspunktet for 
kontraktindgåelse skal ligge forud for igangsættelse af arbejdet, er ikke et krav, der kan opfyldes, 
når tidspunktet for igangsættelse af arbejdet først er passeret. 

Kriteriet vil således ikke kunne opfyldes efterfølgende, og der vil ikke være mulighed for 
omklassificering til IAS 11 fra IAS 18, da den pågældende kontrakt vil falde for dette afgørende 
kriterium for indregning efter IAS 11. Også selv om kontrakten i øvrigt opfylder alle øvrige 
indregningskriterier efter IAS 11. 

Vi vurderer det som hensigtsmæssigt, at der skal foreligge en gyldig kontrakt inden arbejdet 
igangsættes. For at resultatet af en kontrakt kan opgøres pålideligt, skal det efter IAS 11.23 være 
sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten skal tilflyde 
virksomheden.  

Vi mener ikke, at det kan verificeres og dermed ikke vurderes som sandsynligt, at en leverandør 
vil modtage betaling fra en potentiel køber uden at en kontrakt er indgået. Køber kan indtil 
tidspunktet for underskrift og endelig accept af kontrakten, vælge ikke at acceptere betingelserne 
og undlade at indgå kontrakten, hvormed leverandøren ingen betaling vil modtage. Er arbejdet 
derfor igangsat inden kontrakten er gyldig, mener vi det indikerer, at produktet produceres til 
virksomhedens lager og ikke til den pågældende kunde. 

4.1.2.2 Tjenesteydelser 
IAS 11 omhandler i henhold til IAS 11.1 som udgangspunkt den regnskabsmæssige behandling 
af entreprisekontrakter. I IAS 11.5 er det præciseret, at entreprisekontrakter i standarden også 
opfatter kontrakter om tjenesteydelser, som er direkte forbundet med opførelsen af et aktiv. I 
artiklen nævnes ydelser leveret af projektledere og arkitekter som eksempler.  

                                                 

 
49 Artiklen "En kommentar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om kontrollen med de børsnoterede 
virksomheders årsrapporter" er skrevet af statsautoriserede revisorer Peter Gath og Søren Kok Olsen fra KPMG, 
udgivet i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 4, April 2008.  
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Efter Regnskabsvejledning 6 afsnit 3 kan en entreprisekontrakt omfatte andre arbejder om 
udvikling, tilretning, installation eller levering af et anlæg, herunder hardware og software samt 
kontrakter om advokat-, revisions- og rådgivningsopgaver og tilsvarende tjenesteydelser. 

En række virksomheder, der efter Regnskabsvejledning 6 har indregnet tjenesteydelser, der ikke 
direkte er forbundet med opførsel af et aktiv, skal således indregne efter IAS 18, da disse 
kontrakter falder uden for IAS 11.  

Tjenesteydelser der ikke omfattes af IAS 11, indregnes efter IAS 18.20, hvormed de ligeledes kan 
anvende færdiggørelsesgraden som indregningsprincip ved indregning af omsætningen. 
Indregningsprincippet er dermed det samme som indregning efter IAS 11.  

Tjenesteydelser indregnes dermed efter færdiggørelsesgraden, uanset om ydelserne kategoriseres 
som en entreprisekontrakt eller som en kontrakt om udførelse af tjenesteydelser efter kriterierne i 
IAS 18.  

Af hensyn til regnskabslæser mener vi, det er hensigtsmæssigt, at alene kontrakter om 
tjenesteydelser, der relaterer sig direkte til en entreprise, kan kategoriseres som en 
entreprisekontrakt. Vi mener det kan skabe unødige misforståelser, hvis det fremgår af anvendt 
regnskabspraksis, at virksomheder indenfor eksempelvis liberalt erhverv har entreprisekontrakter. 

4.1.2.3 Overgang af ejendomsretten 
I henhold til Regnskabsvejledning 6 afsnit 10 litra e er det karakteristisk ved entreprisekontrakter, 
at ejendomsretten til det konstruerede aktiv normalt overgår til kunden i takt med arbejdets 
udførelse. IAS 11 er tavs om overgang af ejendomsretten. 

I bogen Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS, anfører 
Jan Fedders og Henrik Steffensen, at: "Standarden stiller ikke som udtrykkeligt krav, at 
ejendomsretten skal overgå i takt med arbejdets udførelse. Dette kendetegner ellers ofte 
produktion af sådanne aktiver, idet begge parter har stor interesse heri. Hvis køber kan springe 
fra undervejs, risikerer sælger således at stå tilbage med delvist færdigproduceret vare/ydelse, 
der ikke umiddelbart kan sælges til andre. Og hvis sælger ikke er i stand til at levere, vil køber 
stå langt bedre, hvis han har ret til konstruktionstegningerne og dermed har mulighed for at finde 
en ny leverandør, der kan gøre arbejdet færdigt." 

Jan Fedders og Henrik Steffensen kommenterer ikke emnet yderligere og tager ikke stilling til, 
hvorvidt IAS 11 må antages at have det som grundlæggende forudsætning, at ejendomsretten 
overgår i takt med arbejdets udførelse. Det er dog vores opfattelse, at det også under IAS 11 må 
opfattes som normalen, at ejendomsretten overgår til køber i takt med arbejdets udførelse, uden 
dette er en eksplicit forudsætning eller et krav. 

Således kan det ikke konkluderes, at der reelt er forskel mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 
11 for så vidt angår overgang af ejendomsretten i takt med arbejdets udførelse, men at det for 
begge regnskabsreguleringer må opfattes som normalen. 

Efter vores opfattelse er kravet om overgang af ejendomsretten i takt med arbejdets udførelse 
ikke et ubetinget hensigtsmæssigt krav. 
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Såfremt ejendomsrettens løbende overgang til kunden betyder, at levering finder sted 
kontinuerligt, og den løbende indregning afspejler virksomhedens aktivitet, er kravet om løbende 
overgang af ejendomsretten for anvendelse af produktionsmetoden som udgangspunkt et 
hensigtsmæssigt krav. 

Hvor et aktiv opføres på købers ejendom eller grund vil der naturligt være overgang af 
ejendomsretten i takt med arbejdets udførelse, mens der for aktiver som opbygges i eksempelvis 
sælgers produktionshal ikke som udgangspunkt vil være løbende overgang af ejendomsretten i 
takt med arbejdets udførelse. I tilfælde som dette vil løbende overgang af ejendomsretten i takt 
med arbejdes udførelse kun i sjældne tilfælde finde sted, idet køber formodes sjældent at have 
betinget sig ejendomsretten og håndhæver den. 

Der vil derfor være forskel på mulighederne for anvendelse af produktionsmetoden for en 
virksomhed, der bygger ejendomme og for en virksomhed i industrien, der producerer større 
aktiver som eksempelvis skibe eller maskiner. Denne forskel vurderer vi ikke som 
hensigtsmæssig, idet sammenlignelighed på tværs af brancher er mest hensigtsmæssig for 
regnskabslæser. 

4.1.2.4 Tidsperspektivet  
Et af de forhold, der karakteriserer en entreprisekontrakt efter Regnskabsvejledning 6, afsnit 10, 
litra b er, at kontrakten strækker sig over en længere periode og ofte indgår i mere end ét 
regnskabs år. I IAS 11 er tidsperspektivet alene nævnt i formålsbeskrivelsen i indledningen til 
IAS 11. 

Indledningen er ikke en del af IAS 11, og formålsbeskrivelsen kan derfor alene opfattes som 
baggrundsviden omkring hvilket formål standarden skal udfylde. Da formålsbeskrivelsen i 
indledningen ikke er en del af selve standarden, kan dette ikke tages som udtryk for et krav om, at 
en kontrakt løber over flere regnskabsperioder. 

Den regnskabsmæssige konsekvens af, om en kontrakt med en kort løbetid indregnes efter 
produktionsmetoden eller ved levering, er begrænset sammenholdt med en kontrakt af længere 
varighed. Dette skyldes, at der på det projekt med lang løbetid potentielt kan være udført 
forholdsmæssigt mere arbejde, og at kontraktsummen alt andet lige er større end kontrakten med 
kort løbetid. Har en virksomhed kontrakter med kort løbetid vil virksomheden have flere 
kontrakter og typisk jævnt over et regnskabsår. Produktionen vil derfor afspejles i antallet af 
færdigudførte projekter igennem et år, hvormed levering som indregningskriterium vil tegne et 
billede af virksomhedens produktion.  

Produktionsmetoden som indregningsmetode, vil på kontrakter af kortere varighed, ikke udtrykke 
produktionen i virksomheden i ringere grad, men anvendelse af produktionsmetoden stiller krav 
til, at den enkelte virksomhed har et registreringssystem, der kan håndtere en pålidelig opgørelse 
af færdiggørelsesgraden for at leve op til kravet om pålidelighed. Om en kontrakt indregnes i det 
ene eller det andet regnskabsår, kan være tilfældigt, da eksempelvis forsinkelse på grund af 
vejrlig kan være udslagsgivende. Men har en kontrakt kun en kort varighed, vil det for 
årsrapporten ikke være af væsentlig betydning. 
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I det modsatte tilfælde, hvor en kontrakt er af længere varighed, kan indregning ved levering have 
en væsentlig indvirkning på årsrapporten. Kontrakter af længere varighed kræver flere ressourcer 
og en virksomhed har alt andet lige færre kontrakter. Med henblik på at omsætningen skal være 
udtryk for virksomhedens evne til at producere og generere indtægt, er produktionsmetoden som 
indregningsmetode bedre egnet end indregning ved levering, hvilket kan udledes af 
Årsregnskabslovens § 49 og er eksplicit anført i appendiks 2 til Regnskabsvejledning 6. Er 
eksemplet igen, at levering udskydes som følge af vejrlig, kan det have væsentlig betydning for 
virksomhedens årsrapport, om indtægten af en given kontrakt indregnes i det ene eller det andet 
regnskabsår. 

Det er vores holdning, at tidsperspektivet er en vigtig overvejelse i forbindelse med indregning af 
entreprisekontrakter efter produktionsmetoden, som det også fremgår af Regnskabsvejledning 6. 
Det fremgår af Regnskabsvejledning 6 afsnit 15 og 16, at "anvendelse af faktureringsmetoden for 
entreprisekontrakter kan medføre, at der i det enkelte regnskabsår afspejles en omsætning og et 
resultat, der afviger væsentligt fra den faktiske produktion, der er udført i året, og resultatet 
heraf.", og "Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes derfor efter 
produktionsmetoden. Faktureringsmetoden kan ikke anvendes, idet den vil føre til, at 
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede." 

Med hensyn til brugernes ønske om, at virksomhedens indtjeningsproces afspejles i årsrapporten 
er det vores holdning, at produktionsmetoden opfylder dette krav uanset om virksomheden har 
kortere eller længerevarende kontrakter. Såfremt kontrakterne er længerevarende, har det blot en 
større effekt på årsrapporten, at produktionsmetoden anvendes. Såfremt salgsmetoden giver det 
samme billede som anvendelse af produktionsmetoden, vil det ud fra et relevanssynspunkt være 
uden betydning om salgsmetoden eller produktionsmetoden anvendes. 

4.1.2.5 Individuelt forhandlet 

4.1.2.5.1 Definition af begrebet individuelt forhandlet 
Den mest markante forskel mellem IAS 11 og Regnskabsvejledning 6 er, at en entreprisekontrakt 
i IAS 11 defineres som en kontrakt der er individuelt forhandlet, mens samme krav ikke er nævnt 
i Regnskabsvejledning 6.  

IAS 11 uddyber ikke yderligere begrebet individuelt forhandlet. Hvad der ligger i begrebet er 
således ikke defineret nærmere.  

I Styrelsens notat om Kontrollen med de børsnoterede virksomheders regnskaber anfører 
Styrelsen, at det er "vores opfattelse, at kravene for at anvende produktionsmetoden under 
årsregnskabsloven og efter IFRS er de samme. Hvis produktionsmetoden ikke kan anvendes efter 
IFRS, kan den derfor heller ikke anvendes efter årsregnskabsloven." 

Styrelsen skriver direkte, at indregning efter produktionsmetoden skal være den samme under 
IFRS og Årsregnskabsloven. Vi mener derfor at man kan slutte modsat på den sidste sætning i 
Styrelsens udtalelse "Hvis produktionsmetoden ikke kan anvendes efter IFRS, kan den derfor 
heller ikke anvendes efter årsregnskabsloven", og kan konstatere, at hvis produktionsmetoden 
kan anvendes efter IFRS, så kan den også anvendes efter årsregnskabsloven.  
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Vi mener derfor, at fortolkningsbidraget IFRIC 15 kan tages i anvendelse under 
Årsregnskabsloven til fortolkning af indregning efter IAS 18.  

IFRIC INTERPRETATION 15 Agreements for the Construction of Real Estate er det 
internationale fortolkningsbidrag til sondring mellem indregning efter af IAS 11 og IAS 18. Ud 
over denne internationale kilde til fortolkning er der en række danske kilder. De danske kilder 
bidrager til indsigt i, hvordan IAS 11 fortolkes af de danske myndigheder, og således udgør de 
også retningslinjer for fortolkning for danske virksomheder. Kilderne omfatter Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens notater, der berører anvendelse af produktionsmetoden under 
årsregnskabsloven samt Fondsrådsafgørelserne, der har afstedkommet Styrelsens notater. 

IFRIC 15 er som udgangspunkt alene udarbejdet til brug for sondring mellem anvendelse af IAS 
11 og IAS 18 i forbindelse med opbygning af fast ejendom. I henhold til Basis for Conclusions 
on IFRIC Interpretation 15, der er et appendiks til IFRIC 15, fremgår det imidlertid af BC6, at 
fortolkningsbidraget nok også kan anvendes i andre industrier.  

Vi mener, at der kan drages tvivl om en eventuel vurdering, der går imod en vurdering truffet 
analogt på baggrund af guidelines i et officielt fortolkningsbidrag som IFRIC 15. Det er derfor 
vores holdning, at som bidrag til sondring mellem anvendelse af IAS 11 og IAS 18 kan også 
IFRIC 15 anvendes analogt på andre industrier.  

4.1.2.5.2 Fortolkning af individuelt forhandlet fra IFRIC 15 
Af IFRIC 15 artikel 11 fremgår det, at "IAS applies when the agreement meets the definition of a 
construction contract set out in paragraph 3 of IAS 11: a contract specifically negotiated for the 
construction of an asset or a combination of assets." IFRIC 15 slår altså fast, at definitionen af 
kontrakten er central for muligheden for at indregne omsætning efter IAS 11. 

I samme artikel følger det, at "An agreement for the construction of real estate meets the 
defintion of a construction contract when the buyer is able to specify the major structual 
elements of the design of real estate before constrution begins and/or specify major structual 
changes once construction is in progress (wheter or not it excercises that ability)."50  

I henhold til IFRIC 15 er det altså centralt for definitionen af individuelt forhandlet, at kunden har 
mulighed for at definere en betydelig andel af de strukturelle elementer i designet enten før eller 
under opførelsen. Det er alene muligheden som skal være til stede, og hvorvidt kunden udnytter 
muligheden har altså ingen betydning.   

I IFRIC 15, artikel 12 er der opstillet et eksempel på, hvornår kunden netop ikke har denne 
mulighed, hvor "an agreement for the construction of real estate in which buyers have only 
limited ability to influence the design of the real estate, eg to select a design from a range of 

                                                 

 
50 IFRIC 15.11. Fed skrift er egen fremhævelse. 
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options specified by the entity, or to specify only minor variations to the basic design, in an 
agreement for the sale of goods within the scope of IAS 18."51 

Det er naturligt, at kontrakter, hvor kunden ikke har betydelig men alene begrænset indflydelse, 
ikke betragtes som individuelt forhandlede kontrakter. Men IFRIC præciserer, at dette i hvert 
tilfælde gør sig gældende, når kunden alene har mulighed for at udvælge designelementer ud fra 
en række valgmuligheder. Dette udelukker således anvendelse af IAS 11 for alle virksomheder, 
der i et eller andet omfang anvender et katalog som kunden kan vælge ud fra, eksempelvis 
typehusvirksomheder, hvor kunden måske har indflydelse på størrelsen af grundarealet, antallet 
af rum og vinduer etc., men hvor materialevalget og konstruktionsløsninger vælges ud fra et 
katalog. 

4.1.2.5.3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tolkning af individuelt forhandlet 
Styrelsens notat af 28. januar 2008, som er bevægegrunden for udarbejdelse af denne afhandling, 
kommenterer ikke specifikt begrebet individuelt forhandlet. Styrelsen anfører at 
"produktionsmetoden alene kan anvendes på entreprisekontrakter, når der er tale om 
konstruktion af et aktiv efter en individuel forhandling, hvor kunden har haft betydelig indflydelse 
på den grundlæggende konstruktion af aktivet, jf. IAS 11, afsnit 3"52. Dermed giver dette notat 
ikke yderligere vejledning til fortolkning af begrebet individuelt forhandlet. 

Den 6. februar 2008 udsender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et notat om Kontrollen med de 
børsnoterede virksomheders regnskaber, hvor Styrelsen blandt andet kommenterer anvendelse af 
produktionsmetoden på byggerier mv. Styrelsen anfører her, at "med individuelt forhandlet 
forstås helt overordnet, at byggeriet skal være individualiseret og dermed tilpasset kundens 
konkrete behov. Kunden skal således have mulighed for at påvirke byggeriets strukturelle 
elementer."53 

Fra Styrelsens synspunkt ligger der altså i individualiseringen, at det enkelte aktiv er tilpasset den 
enkelte kundes behov. Behov i denne sammenhæng må skulle forstås både som funktionelle og 
designmæssige behov i de tilfælde, hvor køber selv vil tage aktivet i anvendelse, men også som 
funktionelle og designmæssige behov defineret ud fra, at køber vil anvende aktivet til udlejning, 
hvor funktion og design defineres ud fra målgruppen af lejere.    

Styrelsen bemærker endvidere i notatet, at "der er tale om en meget kompleks problemstilling. 
Der henvises derfor til Fondsrådets hjemmeside, hvor resuméer af de konkrete afgørelser kan 
findes."54 Således kan fondsrådsafgørelserne anvendes som fortolkningsbidrag til tolkning af, 
hvad der forstås ved individuelt forhandlet. 

  
                                                 

 
51 IFRIC 15.12. Fed skrift er egen fremhævelse. 
52 Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat "Notat om betingelserne for at anvende produktionsmetoden efter 
årsregnskabsloven"  
53 Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat "Kontrollen med de børsnoterede virksomheders regnskaber". 
Fremhævelsen med fed er egen fremhævning. 
54 Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat "Kontrollen med de børsnoterede virksomheders regnskaber" 
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4.1.2.5.4 Fondsrådes tolkning af individuelt forhandlet 
Der foreligger to fondsrådsafgørelser, der behandler indregning efter produktionsmetoden. Den 
første afgørelse fra 24. april 2006 om indregning af omsætning ved projektudvikling behandler 
ikke begrebet individuelt forhandlet idet hverken virksomheden eller Fondsrådet anser 
virksomhedens omsætning for at være omfattet af IAS 11.55  

I fondsrådsafgørelsen af 30. oktober 2006 om regnskabsmæssig behandling af ejendomsprojekter 
til videre salg tages der derimod konkret stilling til begrebet og hvad dette indebærer.  

Det anføres indledningsvis at "selvom hverken IFRS definerer, eller IFRIC endnu har taget 
stilling til, hvad begrebet "individuelt forhandlet" indeholder, har det været Fondsrådets 
vurdering, at der skal ske en forhandling mellem sælger og køber af kontraktvilkårene."56 
Afgørelsen er fra 2006, og IFRIC 15 udgives først i juli 2008, hvilket er grunden til at Fondsrådet 
anfører at IFRIC "endnu ikke har taget stilling".  

IFRIC 15, der er det officielle fortolkningsbidrag til IAS 11, må efter gængs opfattelse betragtes 
som den primære kilde til fortolkning af begrebet individuelt forhandlet. Elementerne i 
fortolkningen i IFRIC 15 kan stå alene i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en individuelt 
forhandlet kontrakt, mens elementerne i fortolkningsbidraget fra fondsrådsafgørelsen vil skulle 
ses i sammenhæng med IFRIC 15, og kan supplere til fortolkning.  

I afgørelsen anføres det, at "individuelt forhandlet efter Fondsrådets opfattelse som hovedregel er 
karakteriseret ved, at: 

• køber skal have afgørende indflydelse på byggeriets udformning, design, valg af materialer, 
indretning og så videre, 

samt, ud fra en konkret vurdering, at:  

• køber har ret til at ændre i de oprindelige planer for byggeriet 

• køber har ret til at indstille byggeriet og 

• køber har ret til at lade en anden entreprenør færdiggøre byggeriet" 

Det førstnævnte krav tolker vi som det primære krav, der som udgangspunkt altid skal opfyldes 
for at der er tale om en individuelt forhandlet kontrakt. De øvrige krav tolker vi som sekundære, 
idet vi som følge af ordlyden "samt, ud fra en konkret vurdering" tolker, at disse krav ikke kan stå 
alene, men skal opfyldes sammen med det primære krav. Det må formodes, at opfyldelse af disse 
krav underbygger, at en given kontrakt kategoriseres som individuelt forhandlet i en 
tvivlssituation. I dette ligger også, at manglende opfyldelse af de sekundære krav ikke får den 
konsekvens, at en given kontrakt ikke kan kategoriseres som individuelt forhandlet.  

                                                 

 
55 Fondsrådsafgørelsen "Indregning af omsætning ved projektudvikling" fra 24. april 2006, punkt 3, 1. afsnit. 
56 Kilde: Fondsrådsafgørelsen "Regnskabsmæssig behandling af ejendomsprojekter til videre salg" fra 30. oktober 
2006, punkt 4. 
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Det primære krav om, at køber skal have afgørende indflydelse på byggeriets udformning, 
design, valg af materialer og indretning harmonerer med IFRIC 15, der kræver at køber har 
mulighed for at definere betydelige strukturelle elementer i designet. 

Fondsrådets krav er mere en detailorienteret beskrivelse end kravet i IFRIC 15, idet der i 
afgørelsen nævnes konkrete punkter i aftalen, som køber skal kunne påvirke. Det fremgår ikke 
entydigt i afgørelsen, om det er tilstrækkeligt, at køber kan diktere eksempelvis indretningen, 
mens valg af materialer er bestemt af sælger. IFRIC 15 nævner specifikt at kontrakter, hvor køber 
alene har begrænset indflydelse, eksempelvis hvor køber vælger designet ud fra en række af 
valgmuligheder defineret af sælger, ikke kan opfattes som individuelt forhandlede kontrakter. Det 
er derfor vores opfattelse, at købers indflydelse skal ses ud fra en helhedsbetragtning, hvor køber 
i det væsentlige har indflydelse på alle elementerne, derfor både på byggeriets udformning, 
design, valg af materialer og indretning mv.  

Det første af de tre sekundære krav, hvor "køber har ret til at ændre i de oprindelige planer for 
byggeriet", harmonerer ligeledes med kravet i IFRIC 15, hvor køber skal have mulighed for at 
definere betydelige strukturelle elementer i designet og/eller definere betydelige strukturelle 
ændringer efter produktionen er sat i gang.  

De to næste sekundære krav, hvor "køber har ret til at indstille byggeriet" og "ret til at lade en 
anden entreprenør færdiggøre byggeriet", indebærer i begge tilfælde at sælgers aktiviteter i 
forbindelse med den pågældende kontrakt ophører, hvormed sælger ikke vil opnå den forventede 
omsætning i henhold til kontrakten. Begge tilfælde indebærer tillige, at køber har risici og fordele 
ved at kunne afskedige sælger. 

Køber skal have ejerskab eller brugsret over tegninger og byggeinstruktioner, da det i modsat fald 
ikke vil være en reel mulighed for køber at lade en anden entreprenør færdiggøre det pågældende 
byggeri. Har køber juridisk ret til at afskedige sælger, men konsekvensen er at køber står tilbage 
med et halvfærdigt byggeri uden at kunne færdiggøre dette, har retten til at afskedige sælger 
ingen værdi for køber. 

Fondsrådet bemærker også i afgørelsen, at en indikator for en individuelt forhandlet kontrakt er, 
at der sker successiv overgang af risici og fordele ved aktivet til køber. Dette punkt harmonerer 
med udkastet til IFRIC 15, D21, hvor det ene af to kriterier for at klassificere en kontrakt som 
individuelt forhandlet er at: "the seller transferring to the buyer control and the significant risks 
and rewards of ownership of the work in progress in its current state as construction 
progresses." 

I IFRIC 15 behandles betydningen af overgang af risici og fordele i takt med arbejdets udførelse 
for indregning af omsætningen. Betydningen er ikke relevant i forbindelse med vurdering af 
hvorvidt en kontrakt er individuelt forhandlet og dermed kan betragtes som en entreprisekontrakt. 
I IFRIC 15 er det imidlertid relevant i relation til løbende indregning af varesalg fra kontrakter 
under IAS 18. Løbende indregning efter reglerne i IFRIC 15 behandles særskilt i afsnit 4.2.1.3. 
Indregning af varer med løbende overgang. 
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Fondsrådets vurdering af betydningen af løbende overgang af risici og fordele må derfor vige for 
den vurdering, IFRIC har foretaget. Vi betragter derfor ikke løbende overgang af risici og fordele 
som et kriterium i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en entreprisekontrakt. 

4.1.2.5.5 Baggrund for individuelt forhandlet 
Der er ikke materiale tilgængeligt som beskriver de bagvedliggende overvejelser i forbindelse 
med udarbejdelse af IAS 11 tilbage i 1993, og man er derfor ikke bekendt med hvad der ligger til 
grund for kravet om en individuelt forhandlet kontrakt.  Baggrunden for kravet om en individuelt 
forhandlet kontrakt kunne have indikeret hvilken tolkning der skulle lægges til grund.  

I Danmark opererer man i byggebranchen med bygning for egen regning og bygning for fremmed 
regning. KPMG's afdeling for Ejendom og Entreprise har defineret arbejder for egen regning som 
at virksomheden har påbegyndt arbejdet for egen regning og risiko.57 Ved arbejde udført for egen 
regning og risiko bærer virksomheden selv alle omkostninger og oppebærer både risici og 
fordelene ved det pågældende aktiv.    

Bygges der for egen regning, er der altså tale om opbygning af et aktiv, der som udgangspunkt 
kan overdrages til en køber i færdig stand. Opbygning for egen regning har fællestræk med salg 
af varer, idet man køber eller producerer en vare som sælges og overdrages til køber, når varen er 
færdigproduceret. Sælger har afholdt alle omkostninger og oppebåret alle risici for varerne frem 
til overdragelsen til køber. Disse varer vil også i deres natur skulle kunne opfylde behov hos flere 
købere, da køberen først kendes, når salget finder sted.  

Er der tale om bygning for fremmed regning bygger entreprenøren en ejendom på vegne af køber 
og dermed for købers regning og risiko. En bygning bygget for fremmed regning opfylder i større 
eller mindre grad specifikt den enkelte kundes behov, men der kan være tale om arbejde for 
fremmed regning uden at byggeriet opfylder den enkelte kundes specifikke behov.  

Man skelner således mellem arbejde for egen regning og arbejde for fremmed regning ud fra 
kriteriet, om der foreligger en kontrakt.58 

Kravet om en individuelt forhandlet kontrakt kan efter vores vurdering have baggrund i et ønske 
om at skelne mellem byggerier, som vi i Danmark ville betragte som bygning for egen regning og 
opbygning for fremmed regning. Startes produktionen af varerne for egen regning, ligger der 
implicit deri, at produktet til en vis grad er standardiseret, og producenten har en forventning om 
at kunne afsætte produktet til en eventuel anden køber. Er der tale om bygning for fremmed 
regning, vil det i højere grad tale for, at der er tale om et specialiseret byggeri, da kunden er 

                                                 

 
57 Definitionen af arbejder for egen regning stammer fra publikationen "Entreprisekontrakter og 
ejendomsudviklingsprojekter - en praktisk tilgang" udgivet af KPMG, 2005. Publikationen omhandler primært 
ejendomsudviklingsprojekter, og på side 27 er det defineret at "projekter for egen regning er karakteriseret ved, at 
virksomheden har påbegyndt projektudviklingen for egen regning og risiko." 
58 Skelen mellem arbejde for fremmed- og egen regning stammer fra publikationen "Entreprisekontrakter og 
ejendomsudviklingsprojekter - en praktisk tilgang" udgivet af KPMG, 2005. Publikationen omhandler primært 
ejendomsudviklingsprojekter, og på side 27 fremgår det, at "i praksis starter hovedparten af alle projekter for egen 
regning, men ændrer status, når bygherren/kunden/investor har underskrevet projektudviklingsaftalen."  
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defineret inden processen igangsættes. Det skal dog bemærkes, at dette forhold ikke er afgørende 
for definitionen af arbejde for fremmed regning. 

Anvendelse af begrebet individuelt forhandlet kontrakt i praksis ville efter vores vurdering være 
mere hensigtsmæssig, hvis det blev tolket således at selve forhandlingen med kunden er 
individuel for det enkelte aktiv. Heri ligger at forhandlingen med kunden om aktivets 
specifikationer og indgåelse af kontrakten ligger forud for opstart af produktionen, hvormed der 
ikke produceres til lager, men der produceres for den specifikke kunde.  

Det er i denne betragtning ikke afgørende om aktivet for sælger er unikt. Det centrale er, at køber 
er identificeret, hvilket er en forudsætning for, at aktivet kan være forhandlet individuelt med 
køber. At der er indgået en kontrakt inden opstart af produktionen, udgør dokumentation for, at 
kunden er identificeret inden produktionens opstart. 

4.1.2.5.6 Sammenstilling af kriterierne til vurdering af om en kontrakt er individuelt forhandlet 
I figur 4.2 nedenfor har vi opstillet og sammenholdt kriterierne til vurdering af individuelt 
forhandlet kontrakt i henhold til de forskellige kilder. 

Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 
notat59 Fondsrådsafgørelsen60 IFRIC 15.11 

Indikationer på at en 
kontrakt er individuelt 
forhandlet 

Byggeriet skal være 
individualiseret og 
dermed tilpasset 
kundens konkrete 
behov. Kunden skal 
have mulighed for at 
påvirke byggeriets 
strukturelle 
elementer. 

Køber skal som hovedregel 
have afgørende indflydelse på 
byggeriets udformning, 
design, valg af materialer, 
indretning og så videre. 

An agreement for the 
construction of real estate 
meets the definition of a 
construction contract when 
the buyer is able to specify 
the major structural 
elements of the design of 
real estate before 
construction begins…  

• Aktivet skal være 
tilpasset kundens 
specifikke behov. 

• Køber skal have 
afgørende indflydelse på 
udformning, design, valg 
af materialer, indretning 
mv. 

 Køberen har ud fra en konkret 
vurdering under hele 
byggeforløbet ret til at ændre i 
de oprindelige planer for 
byggeriet.  

… and/or specify major 
structural changes once 
construction is in progress 
(whether or not it exercises 
that ability). 

• Køber har ret til at ændre 
i de oprindelige planer.  

 Køberen har ud fra en konkret 
vurdering under hele 
byggeforløbet ret til at indstille 
byggeriet eller hyre en anden 
entreprenør til at færdiggøre 
byggeriet (eventuelt mod 
betaling af erstatning). 

 • Køber har ret til at 
indstille byggeriet eller 
udskifte entreprenøren. 

Tabel 4.2: Udvalgte kilders definition af begrebet individuelt forhandlet, med opsummering af indikatorer. Kilde: Egen 
tilvirkning 

 

                                                 

 
59 Ervhervs- og Selskabsstyrelsens notat af 6. februar 2008 om kontrollen med de børsnoterede virksomheders 
regnskaber. Notatet er tilgængeligt på Styrelsens hjemmeside: http://www.eogs.dk/sw21512.asp?nodeId=11967 
60 Fondsrådsafgørelsen kan findes på rådets hjemmeside: http://www.finanstilsynet.dk/sw26180.asp 
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Det primære kriterium, som også er det centrale i IFRIC 15, er, at kunden skal kunne specificere 
væsentlige dele i relation til designet af aktivet. Heri ligger blandt andet, at aktivet skal være 
tilpasset kundens behov og at kundens indflydelse skal gå i retning af design, udformning og 
indretning samt valg af materialer til konstruktion af aktivet.  

De øvrige forhold, om at køber kan afskedige og eventuelt indsætte en ny entreprenør, vil efter 
dansk praksis på baggrund af Fondsrådsafgørelserne antageligvis have en betydning for den 
samlede vurdering af kontrakten. Forholdene vil få betydning i de tilfælde, hvor der ud fra de 
øvrige kriterier kan være tvivl om, hvorvidt aftalen skal betragtes som individuelt forhandlet.  

4.1.2.5.7 Hvorfor individuelt forhandlet ikke er et hensigtsmæssigt kriterium 
Med udgangspunkt i begrebsrammen i Årsregnskabsloven vurderer vi, det er uhensigtsmæssigt at 
stille krav om en individuelt forhandlet kontrakt som et væsentligt kriterium for indregning af 
omsætningen efter produktionsmetoden. 

En produktionsvirksomheds rentabilitet bygger på evnen til at specialisere sig og være bedre end 
konkurrenterne på specifikke områder. Processerne bliver dermed effektive og rentable ved at 
genanvende erfaring opnået fra gentagelse af den samme proces mange gange. Betragtes kravet 
om en individuelt forhandlet kontrakt meget restriktivt i relation til design og teknologi, kan man 
stille spørgsmålstegn ved, om kravet nogensinde kan opfyldes, idet et aktiv aldrig vil være 
fuldstændig individuelt, hvis sælger har genanvendt teknologi og viden fra tidligere produktioner. 

Det er ikke vores opfattelse, at en individuelt forhandlet kontrakt i højere grad opfylder kravene 
om relevans og pålidelighed for indregning af omsætning efter produktionsmetoden end en 
kontrakt, der ikke er individuelt forhandlet. I henhold til gennemgangen af brugernes forhold til 
kvalitetskravets relevans, anser de ikke kriteriet for mere relevant, men har derimod et ønske om 
at årsrapporten afspejler virksomhedens indtjeningsproces og resultatet af den primære drift bedst 
muligt.  

Det er derimod vores opfattelse, at der kan stilles spørgsmålstegn ved pålideligheden af den 
omsætning, der hidhører fra en kontrakt om bygning af et aktiv, der er så specialiseret til den 
pågældende kundes behov, at alene den kunde kan anvende det pågældende aktiv i den form det 
er bygget. I tilfælde af at kunden ikke opfylder sin del af den indgåede kontrakt, ejer sælger et 
aktiv der er så specialiseret i forhold til kundens behov, at det ikke kan afhændes til andre købere. 
Der vil i så fald være indregnet omsætning, uden at kontrollen over aktivet samt risici og fordele 
er overgået til køber.  

Vi mener derfor, det er uhensigtsmæssigt, at kravet om en individuelt forhandlet kontrakt er 
afgørende for tidspunktet for, hvornår omsætningen kan indregnes. Brugernes krav om relevant 
og pålidelighed information øges ikke som følge af, at den enkelte kontrakt er individuelt 
forhandlet. Kriteriet bør efter vores mening ikke være så afgørende i vurderingen af, om en 
kontrakt er en entreprisekontrakt, der skal indregnes efter produktionsmetoden. 
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4.1.2.6 Indregning af omsætning fra entreprisekontrakter 
Såfremt en kontrakt opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, kan omsætningen af en given 
kontrakt i henhold til IAS 11.22 indregnes, når udfaldet af entreprisekontrakten kan måles 
pålideligt. 

I henhold til IAS 11.23 kan udfaldet af entreprisekontrakt måles pålideligt, når: 

• det er sandsynligt, at fordele og ulemper ved entreprisekontrakten tilgår virksomheden 

• omkostninger i henhold til entreprisekontrakten kan identificeres og måles pålideligt 

• den samlede entrepriseindtægt er kendt, og 

• omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt 

4.1.2.7 Samlet vurdering af indregningskriterier i forhold til indregning af 
omsætning efter produktionsmetoden 

Med afsæt i brugernes definerede behov til indholdet af den eksterne årsrapport, mener vi, at 
indregning af omsætning skal afspejle den indtjening virksomheden har haft i perioden og 
dermed afspejle virksomhedens indtjeningsproces.  

En kontrakt om konstruktion eller nedtagning af et aktiv skal indregnes som en entreprisekontrakt 
efter produktionsmetoden, når indregningskriterierne i øvrigt er opfyldt. Vi har i tabel 4.3 
nedenfor sammenholdt indregningskriterierne i de to regelsæt.  

 RVL 6 IAS 11 Vores vurdering 

Kontraktindgåelsestidspunktet Skal i alt overvejende grad 
finde sted før arbejdet 

igangsættes 

Det er et krav, at kontrakten 
er indgået før arbejdet 

igangsættes. 

Hensigtsmæssigt at stille 
krav om kontrakt-

indgåelsestidspunktet finder 
sted før arbejdet 

igangsættes 

Overgang af ejendomsretten Forudsætning at 
ejendomsretten normalt 

overgår til kunden i takt med 
arbejdets udførelse 

Ikke omtalt Ikke ubetinget 
hensigtsmæssigt at stille 

krav om overgang af 
ejendomsretten i takt med 

arbejdets udførelse. 

Tidsperspektivet Forudsætning af 
gennemførelse af kontrakten 
strækker sig over en længere 
periode og ofte indgår i mere 

end ét regnskabsår, 

Ikke omtalt Ikke hensigtsmæssigt, at 
stille krav om, at kontrakter 

skal strække sig over 
længere tid. 

Individuelt forhandlet Ikke omtalt Det er et krav, at kontrakten 
skal være individuelt 

forhandlet. 

Ikke hensigtsmæssigt at 
stille krav, om en individuelt 

forhandlet kontrakt. 

Tjenesteydelser Mange forskellige 
tjenesteydelser omfattes af 

Regnskabsvejledning 6 

Tjenesteydelser ydet i 
forbindelse med opbygning 

af et aktiv omfattes af IAS 11 

Det er hensigtsmæssigt, at 
tjenesteydelser ydet i 

forbindelse med opbygning 
af et aktiv omfattes af 

standarden om 
regnskabsmæssig 

behandling af 
entreprisearbejder. 

Tabel 4.3: Sammenholdelse af kriterierne for anvendelse af produktionsmetoden efter henholdsvis 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 med vores egen vurdering af de enkelte kriteriums hensigtsmæssighed. Kilde: 
Egen tilvirkning. 
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Det er vores opfattelse, at en kontrakt om konstruktion eller nedtagning af et aktiv, og hvor der er 
indgået en kontrakt inden arbejdet igangsættes, bør skulle indregnes som en entreprisekontrakt.  

Foreligger der en kontrakt inden arbejdet igangsættes, produceres der til ordre. Ved 
ordreproduktion er den indtægtsskabende proces selve produktionen, idet man kan betragte det 
som at sælger producerer på vegne af køber. Indtægten indtjenes dermed efter vores opfattelse i 
takt med arbejdets udførelse. 

Foreligger der derimod ikke en kontrakt inden arbejdet igangsættes, må det opfattes således, at 
virksomheden producerer til lager. Produktionen pågår på virksomhedens eget initiativ og med 
henblik på at opbygge et lager til videresalg. Indtægten indtjenes dermed ikke i takt med 
arbejdets udførelse, men først på det tidspunkt aktivet sælges til køber efter endt produktion, idet 
den indtægtsskabende proces efter vores opfattelse er selve salget til køber. 

Som illustreret nedenfor i figur 4.2, afspejler indregning efter produktionsmetoden, ud fra 
aktivets færdiggørelsesgrad, den indtægsskabende proces ved ordreproduktion, idet den 
indtægtsskabende proces gennemføres i takt med at aktivet produceres. På samme måde afspejler 
indregning efter salgsmetoden den indtægtsskabende proces ved produktion til lager, idet den 
indtægtsskabende proces gennemføres på én gang efter endt produktion, når aktivet sælges til 
køber.  

 
Figur 4.2: Den indtægtsskabende proces afhænger efter vores opfattelse af, 

 om der er tale om ordreproduktion eller produktion til lager. Kilde: Egen tilvirkning 
 med inspiration fra Årsrapporten - teori og regulering, figur 8.2, s. 259. 

 

Kriterierne vedrørende overgang af ejendomsretten i takt med arbejdets udførelse, at kontrakten 
strækker sig over en længere periode, samt at den er individuelt forhandlet, opfatter vi ikke som 
hensigtsmæssige.  
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Det synes umiddelbart forståeligt, at omsætning fra opbygning af aktiver sker efter 
produktionsmetoden, hvis der er en lang produktionstid, idet formålet med indregning efter 
produktionsmetoden netop er, at virksomhedens indtjening skal afspejles i den omsætning, der 
indregnes. Omvendt vil omsætning fra entreprisekontrakter, hvor der er en kortere produktionstid 
ikke i mindre grad afspejle virksomhedens indtjening  

At stille krav om overgang af ejendomsretten i takt med arbejdets udførelse er efter vores 
vurdering ikke et ubetinget hensigtsmæssigt krav, idet der vil være inkonsistens mellem 
indregning af kontrakter afhængig af branche. Denne forskel vurderer vi ikke som 
hensigtsmæssig, idet sammenlignelighed på tværs af brancher er mest hensigtsmæssig for 
regnskabslæser. 

Kravet om individuelt forhandlet kontrakt er ikke hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelse af 
kvalitetskriterierne relevans og pålidelighed af oplysningerne i regnskabet. 

Tjenesteydelser, der indregnes som en entreprisekontrakt, bør efter vores opfattelse alene omfatte 
tjenesteydelser, der direkte relaterer sig til konstruktion eller nedtagning af et aktiv. Vi mener ud 
fra et teoretisk synspunkt, at det er misvisende over for regnskabslæser at behandle andre 
tjenesteydelser som entreprisekontrakter. Tjenesteydelser, der ikke opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt, indregnes i henhold til IAS 18.20 efter produktionsmetoden. Der er derfor 
ingen forskel på indregning af omsætningen fra tjenesteydelser, uanset at kontrakterne 
kategoriseres som entreprisekontrakter. 

4.2 Indregningskriterierne for omsætning fra kontrakter der ikke 
er entreprisekontrakter 

Som fremført i afsnit 4.1.2.5.1 Definition af begrebet individuelt forhandlet er det vores 
opfattelse, at omsætning også under årsregnskabsloven skal følge indregningskriterierne i IFRS, 
idet det er Styrelsens holdning, at kravene om anvendelse af produktionsmetoden under 
årsregnskabsloven og under IFRS er de samme. 

I henhold til reglerne i IFRS indregnes omsætning som udgangspunkt efter IAS 18. Opfylder en 
kontrakt definitionen på en entreprisekontrakt, skal omsætning fra den pågældende kontrakt dog 
indregnes efter IAS 11. Omsætning fra en kontrakt der ikke opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt, skal altså indregnes efter IAS 18. 

4.2.1 Klassificering af omsætningen 
Omsætning der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt klassificeres som enten salg af 
varer eller salg af tjenesteydelser.  

4.2.1.1 Indregning af omsætning fra salg af tjenesteydelser 
Omsætning fra salg af tjenesteydelser indregnes efter IAS 18.20 ud fra produktionsmetoden. 

Omsætning fra en kontrakt, der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt i henhold til 
IFRIC 15.16 kan alene klassificeres som omsætning fra salg af tjenesteydelser, såfremt der ikke 
leveres varer sammen med tjenesteydelsen. Det skal i denne forbindelse understreges, at 
vurdering af behovet for dekomponering af kontrakten i flere separate enheder allerede er 
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foretaget inden vurderingen af, om kontrakten opfylder definitionen på en entreprisekontrakt. Der 
er derfor ikke mulighed for at skille varer fra tjenesteydelser blot med henblik på at kunne 
indregne tjenesteydelser efter IAS 18.20 og varer efter IAS 18.14. 

Af IAS 18.20 fremgår det at "når udfaldet af en transaktion, som vedrører levering af 
tjenesteydelser, kan skønnes pålideligt, skal omsætningen forbundet med transaktionen indregnes 
med udgangspunkt i transaktionens færdiggørelsesgrad på balancedagen." 

I tabel 4.4 nedenfor er kriterierne for et pålideligt skøn over udfaldet af en transaktion i henhold 
til IAS 11.23 sammenholdt med IAS 18.20. 

Indregningskriterier efter IAS 11.23 Indregningskriterier efter IAS 18.20 
Det er sandsynligt, at fordele og ulemper ved 
entreprisekontrakten tilgår virksomheden 

Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet 
med transaktionen vil tilgå virksomheden 

Omkostninger i henhold til entreprisekontrakten kan 
identificeres og måles pålideligt 

Omkostninger, som af afholdt i forbindelse med 
transaktionen og omkostninger forbundet med at 
fuldføre transaktionen kan måles pålideligt 

Den samlede entrepriseindtægt er kendt Omsætningen kan måles pålideligt 

Omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden 
kan måles pålideligt 

Transaktionens færdiggørelsesgrad på balancedagen 
kan måles pålideligt 

Tabel 4.4: Kriterierne for indregning efter produktionsmetoden for henholdsvis entreprisekontrakter efter IAS 11.23 og 
tjenesteydelser efter IAS 18.20, er de samme. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kriterierne for, hvornår et pålideligt skøn af en transaktions udfald kan opgøres pålideligt og 
dermed kan indregnes i omsætningen, er ensgældende for en entreprisekontrakt og for omsætning 
fra salg af tjenesteydelser. 

4.2.1.2 Indregning af omsætning fra salg af varer 
Omsætning fra salg af varer, der er anskaffet med henblik på videresalg samt omsætning fra 
kontrakter, der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt og som ikke udelukkende 
omfatter salg af tjenesteydelser, skal indregnes efter IAS 18.14. 

Efter IAS 18.14 skal omsætning fra salg af varer indregnes, når alle følgende betingelser er 
opfyldt: 

a) virksomheden har til køber overført væsentlige risici og fordele tilknyttet ejendomsretten til 
varerne,  

b) virksomheden bibeholder hverken sit fortsatte ledelsesmæssige engagement, i det omfang der 
normalt er forbundet med ejendomsret, eller kontrollen over de solgte varer, 

c) omsætningen kan måles pålideligt, 

d) det er sandsynligt at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå 
virksomheden, og 

e) omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen, kan måles pålideligt. 
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Hidtil er IAS 18.14 blevet fortolket således, at indregning af omsætning fra salg af varer kun 
kunne ske på det tidspunkt, hvor alle kriterierne i IAS 18.14 var endeligt opfyldt, hvilket i praksis 
har betydet at omsætning fra salg af varer er indregnet efter salgsmetoden. 

Konsekvensen ved at en kontrakt om opbygning af et aktiv ikke kunne klassificeres som en 
entreprisekontrakt, har efter den hidtidige praksis har derfor været, at omsætningen først kunne 
indregnes efter endt produktion, når alle kriterierne i IAS 18.14 var opfyldt. Med IFRIC 15 er der 
nu åbnet op for en ny fortolkning af IAS 18.14 således at omsætning fra salg varer indregnes efter 
produktionsmetoden såfremt kriterierne i IAS 18.14 opfyldes i takt med arbejdets udførelse. 

4.2.1.3 Indregning af varer med løbende overgang 
Den gældende udgave af IAS 18 indeholder rettelser, som stammer fra udsendt materiale fra 
IFRS frem til 3. juli 2008. Heriblandt IFRIC 15, som er udsendt i juli 2008. Som erstatning for 
det tidligere eksempel 9 i appendiks til IAS 18, der omhandlede indregning af omsætning 
vedrørende Real estate sales, altså salg af fast ejendom, henvises nu til IFRIC 15.  

Af IFRIC 15.17 fremgår det, at "the entity may transfer to the buyer control and the significant 
risks and rewards of ownership of the work in progress in its current state as construction 
progresses. In this case, if all the criteria in paragraph 14 of IAS 18 are met continuously as 
construction progresses, the entity shall recognize revenue by reference to the stage of 
completion using the percentage of completion method. The requirements of IAS 11 are generally 
applicable to the recognition of revenue and the associated expenses for such a transaction."61 

Med IFRIC 15.17 er der altså åbnet op for indregning efter produktionsmetoden også ved salg af 
varer, såfremt der er løbende overgang af: 

• kontrol  

• risici og fordele 

• samt at indregningskriterierne i IAS 18.14 løbende er opfyldt, herunder, ud over at kontrol 
samt risici og fordele løbende overgår til køber, at: 

• virksomheden ikke bibeholder sit fortsatte ledelsesmæssige engagement 

• omsætningen kan måles pålideligt 

• omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen kan måles pålideligt  

• det er sandsynligt at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå 
virksomheden 

Kriteriet for opgørelse af færdiggørelsesgraden i relation til indregning af omsætning fra salg af 
varer med løbende levering fremgår ikke af IAS 18.14, men derimod af IAS 11.23 i medfør af 
IFRIC 15.17. IAS 11.23 kræver at:  

                                                 

 
61 IFRIC 15.17. Fed skrift er egen fremhævelse. 
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• omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt 

Som illustreret i tabel 4.5 nedenfor er kriterierne for indregning af omsætning fra salg af varer 
med løbende levering de samme som indregning af entreprisekontrakter og omsætning fra salg af 
tjenesteydelser.   

Indregningskriterier efter 
IAS 11.23 

Indregningskriterier efter 
IAS 18.14 og IFRIC 15.17 

Indregningskriterier efter 
IAS 18.20 

Det er sandsynligt, at fordele og 
ulemper ved entreprisekontrakten 
tilgår virksomheden 

Det er sandsynligt at de økonomiske 
fordele forbundet med transaktionen 
vil tilgå virksomheden 

Det er sandsynligt, at de 
økonomiske fordele forbundet med 
transaktionen vil tilgå 
virksomheden 

Omkostninger i henhold til 
entreprisekontrakten kan 
identificeres og måles pålideligt 

Omkostninger, som er afholdt eller vil 
blive afholdt i forbindelse med 
transaktionen kan måles pålideligt 

Omkostninger, som af afholdt i 
forbindelse med transaktionen og 
omkostninger forbundet med at 
fuldføre transaktionen kan måles 
pålideligt 

Den samlede entrepriseindtægt er 
kendt 

Omsætningen kan måles pålideligt Omsætningen kan måles pålideligt 

Omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt Transaktionens 
færdiggørelsesgrad på 
balancedagen kan måles pålideligt 

Tabel 4.5: Kriterierne for indregning efter produktionsmetoden er de samme for varer med løbende levering som for 
tjenesteydelser og entreprisekontrakter. Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Såfremt kontrol, risici og fordele overgår løbende til køber, kan omsætning fra kontrakten 
indregnes i takt med arbejdets udførelse, når indregningskriterierne i IAS 18.14 og 11.23 
opfyldes. 

Forskellen mellem indregning efter endt produktion og indregning i takt med arbejdets udførelse 
udgøres af det fokus, der kommer på den løbende overgang af kontrol, ledelsesmæssige 
involvering og overgang af risici og fordele. Pålidelig måling af omsætning og omkostninger 
stiller alene krav til, at sælger kender kontraktomsætningen samt at virksomheden har et 
velfungerende økonomistyringssystem. Kravet om sandsynlighed for at sælger vil modtage 
betaling udgør ingen reel forskel til indregning efter salgsmetoden. 

4.2.1.3.1 Kontrol 
Kontrol definerer vi som retten til at disponere over aktivet. Når der sker løbende overgang af 
kontrol over aktivet, vil det i praksis betyde, at køber kan disponere over den del af aktivet, som 
er færdigkonstrueret på et hvert givent tidspunkt. 

Der skal foretages en konkret vurdering af alle forhold omkring kontrakten for at definere om 
kontrollen overgår løbende til køber.  
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Illustrative example 3 til IFRIC 15 definerer, at indikatorer på, at kontrollen samt risici og fordele 
overgår til køber i takt med arbejdets udførelse er, at opbygningen sker på en grund, der ejes af 
køber, og at køber ikke kan levere aktivet tilbage til sælger.62  

I eksemplet er der lagt vægt på, at aktivet ikke kan leveres tilbage til sælger. Det forhold, at 
aktivet under konstruktion kan ikke leveres tilbage til sælger, betyder at køber ikke har mulighed 
for at returnere de anvendte materialer og godtgøres de præsterede arbejdstimer, der er medgået 
til konstruktionen.  

Medmindre der er andre forhold, der forhindrer, at kontrollen kan anses for overgået til køber i 
takt med arbejdes udførelse, eksempelvis såfremt sælger har en købsoption med en på forhånd 
fastsat pris på grunden og aktivet under konstruktion, så er det vores opfattelse, at det er 
hensigtsmæssig at sondre mellem, hvorvidt aktivet under konstruktion kan leveres tilbage til 
sælger eller ej. 

I denne sondring ligger der efter vores opfattelse både at det samlede aktiv under opførsel ikke 
kan leveres tilbage til sælger, men også at materialerne når de er anvendt i konstruktionen ikke 
kan leveres tilbage til sælger, når de først er fastgjort til sælgers grund, ejendom eller aktiv. Der 
kan efter vores opfattelse også være tale om en fastgørelse på et eksisterende aktiv, som sker i 
takt med arbejdets udførelse.   

4.2.1.3.2 Risici og fordele 
Om overgang af risici og fordele udtrykker Jan Fedders og Henrik Steffensen i Årsrapport efter 
internationale regnskabsstandarder at: "Hvorvidt de væsentligste risici og fordele er overgået til 
køberen skal vurderes konkret ud fra de specifikke forhold. Det afgørende er, hvornår det kritiske 
punkt set ud fra såvel købers som sælgers synsvinkel passeres. Med andre ord er 
indregningstidspunktet det tidspunkt, hvor indtjeningsprocessen kan anses som fuldført."63 

IAS 18.15 definerer, at der som udgangspunkt er overgang af risici og fordele i forbindelse med, 
at ejendomsretten overgår, men at tidspunktet for overgang af ejendomsretten også kan ligge før 
og efter dette tidspunkt. Da ejendomsretten ikke overgår løbende, men på ét givet tidspunkt, er 
overgang af ejendomsretten ikke et billede på hvorvidt der er løbende overgang. 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit 4.2.1.3.1 om kontrol, og med reference til Illustrative 
excample 3 til IFRIC 15 er det vores opfattelse, at en indikator på løbende overgang af risici og 
fordele, at konstruktionen finder sted på købers grund, ejendom eller aktiv, samt at aktivet under 
konstruktion fastgøres på købers grund, ejendom eller aktiv i takt med arbejdets udførelse. 

I takt med, at aktivet under konstruktion opbygges på købers grund eller fastgøres til købers 
ejendom eller aktiv, bliver aktivet under konstruktion en del af købers ejendom. Vi mener dermed 
også, at opbygning på købers grund eller fastgørelse på ejendom eller aktiv er en hensigtsmæssig 

                                                 

 
62 Illustrative example 3 findes i bilaget til IFRIC 15, IE3. 
63 Overgang af risici og fordele er diskuteret af Jan Fedders og Henrik Steffensen i "Årsrapport efter internationale 
regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS" på side 395. 
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sondring i relation til overgang af risici og fordele, idet det må antages at køber allerede bærer 
risici og fordele ved at besidde grunden, ejendommen eller det eksisterende aktiv. 

Der er imidlertid en række eksempler på, at risici og fordele ikke overgår til køber. IAS 18.16 
oplister fire eksempler på tilfælde, hvor det konkret skal vurderes om risici og forpligtelser er 
overgået til køber:  

• Sælger har en forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende kvalitet ud over det, der følger af en 
sædvanlig garanti. 

• Indtægten fra salget er afhængigt af købers videresalg af varerne. 

• Varen er leveret under forudsætning af efterfølgende installation, hvor denne installation må 
betragtes som en ikke uvæsentlig del af kontrakten.  

• Køber har ret til at returnere varerne, og der er usikkerhed om, hvorvidt varerne vil blive 
returneret. 

Det er imidlertid vores opfattelse, at sælgers forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende kvalitet 
bliver mindre relevant i forhold til at aktivet under konstruktion fastgøres til købers grund, 
ejendom eller aktiv. Sælgers forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende kvalitet vil efter vores 
opfattelse udmunde i, at sælger skal yde ekstra arbejde til sikring af aktivets kvalitet, såfremt 
aktivet som udgangspunkt ikke har levet op til den pågældende kvalitet. Undtagelsen hertil er 
efter vores opfattelse, at sælger vil være tvunget til at nedtage det leverede aktiv i tilfælde af 
manglende opfyldelse af kvalitet.  

I tilfælde af, at aktivet skal videresælges efter endt konstruktion, og sælgers honorar er afhængig 
heraf, vil der være tale om en indikator på, at risici og fordele ikke overgår løbende til køber. 
Sælger har ved denne aftale bibeholdt en økonomisk risiko tilknyttet aktivet under konstruktion. 

Efterfølgende installation er efter vores opfattelse ikke relevant i relation til vurdering af løbende 
overgang af risici og fordele, idet opbygningen på købers grund, fastgørelse på købers ejendom 
eller aktiv må sidestilles med installation.  

Hvorvidt køber har ret til at returnere aktivet til sælger under konstruktion er efter vores mening 
heller ikke relevant, idet der netop ligger i illustrative example 3, at køber ikke kan tilbagelevere 
aktivet til sælger. 

Risici og fordele må efter vores vurdering anses for at overgå løbende, såfremt konstruktionen 
foretages på en grund, ejendom eller et aktiv som ejes eller kontrolleres af sælger, og såfremt 
aktivet under opbygning fastgøres i takt med arbejdets udførelse.  

Er der indikatorer, der peger på, at risici og fordele ikke kan anses for at være overgået til køber, 
vil der ikke være tale om løbende levering af varer, idet levering først kan anses for at have 
fundet sted, når de forhold er ophørt, som har indikeret, at risici og fordele ikke er overgået til 
køber. 
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4.2.1.3.3 Ledelsesmæssig involvering 
I litteraturen om regnskabsregulering eller blandt de internationale revisionsselskaber er der ikke 
taget stilling til, hvad begrebet ledelsesmæssig involvering indebærer. Ledelsesmæssig 
involvering definerer vi som værende til stede, når en virksomhed agerer, som om den i nogen 
eller høj grad kan træffe de beslutninger, der har indflydelse på aktivet, eller indirekte påvirker de 
personer der benytter aktivet.   

Det er vores holdning, at ledelsesmæssig involvering på det operationelle niveau må opfattes som 
at være til stede når: 

• sælger bevarer systemer til administration af aktivet  

• sælger beskæftiger medarbejdere hvis arbejdstid i nogen eller højere grad medgår til 
administration og/eller håndtering af aktivet 

Det ledelsesmæssige engagement skal være ophørt både for delkomponenter, men også for det 
samlede aktiv, der er under opbygning.  

4.2.2 Anvendelse af produktionsmetoden 
Med udgivelsen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat samt fondsrådets afgørelser har 
opfattelsen af mulighederne for indregning af omsætning efter reglerne i IAS 11 og IAS 18 været, 
at kun omsætning fra salg af tjenesteydelser og fra entreprisekontrakter kan indregnes efter 
produktionsmetoden.  

IFRIC 15 udkom i juni måned 2008 og konsekvensen heraf er, at virksomheder også kan 
indregne omsætning efter produktionsmetoden fra salg af varer, hvor der er løbende overgang af 
kontrol og risiko.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke kommenteret på denne udvikling, og der er i skrivende 
stund ingen officielle holdninger udgivet fra de fem store revisionshuse: KPMG, PWC, Deloitte, 
Ernst & Young eller BDO. 

Således kan produktionsmetoden anvendes i tre forskellige situationer:  

• omsætning der hidhører fra en entreprisekontrakt 

• omsætning der hidhører fra salg af tjenesteydelser 

• omsætning der hidhører fra salg af varer, hvor der er løbende overgang af kontrol og risici 

Produktionsmetoden kan således også anvendes ved indregning af omsætning i situationer, hvor 
der er tale om løbende overgang af kontrol og risici. Det medfører at årsrapporten udviser samme 
resultat uanset, om entreprisekontrakten kan anses for at være individuelt forhandlet, så længe 
den kan imødekomme kriteriet om, at der sker løbende overgang af kontrol og risici. Det 
medfører også, at en kontrakt efter de nugældende regler kan indregnes efter produktionsmetoden 
selv om, at der ikke eksisterer en bindende kontrakt ved påbegyndt produktion af aktivet, idet der 
ikke er krav om en gyldig kontrakt, for at omsætning kan indregnes som varesalg med løbende 
overgang. 
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Den reelle forskel mellem de scenarier, hvor omsætning indregnes efter produktionsmetoden, er, 
at alene projekter, der ikke er individuelt forhandlet, og hvor der ikke foreligger en gyldig 
kontrakt inden arbejdet igangsættes, og hvor der ikke er løbende overgang, ikke kan indregnes 
efter produktionsmetoden. Det vil altså i praksis betyde, at alene produktion af aktiver, der ikke 
opbygges på købers ejendom eller monteres på købers ejendom løbende ikke kan indregnes efter 
produktionsmetoden efter IFRS. 

Omsætning fra konstruktion af et aktiv, hvor konstruktionen foregår over længere tid, skal efter 
Regnskabsvejledning 6 indregnes som en entreprisekontrakt og dermed indregnes efter 
produktionsmetoden. 

4.2.3 Behandling ved ændret regnskabsprincip 
De danske virksomheder, der hidtil har kunnet indregne omsætning fra kontrakter efter RVL 6 
skal fra og med årsrapporten for 2008 indregne omsætning efter reglerne i IAS 11 og IAS 18. 
Såfremt dette skifte medfører en ændring i indregningsmetoden, er der således også ændret ved 
den anvendte regnskabspraksis.  

Der er som udgangspunkt tre scenarier for ændring, der medfører brud på konsistensen, og hvor 
konsekvensen ligeledes medfører et brud på den formelle kontinuitet:  

• ændring af regnskabsmæssige skøn 

• fundamentale fejl 

• ændring af anvendt regnskabspraksis 

Der er ikke tale om en ændring af regnskabsmæssige skøn, da der ikke er tale om skøn af 
omsætningen. 

Det er vores opfattelse, at der heller ikke er tale om en fejl i regnskabet. Det har hidtil været den 
gængse opfattelse, at omsætning kan indregnes efter enten Regnskabsvejledning 6 eller IAS 11. 
Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke tidligere har reageret på, at en lang række virksomheder 
alene har taget Regnskabsvejledning 6 i anvendelse ved indregning af omsætning, hvor denne 
praksis har været anvendt siden indførelse af den gældende årsregnskabslov fra 2001, må det 
opfattes som om Styrelsen hidtil har accepteret denne praksis. Denne praksis har også været 
almindelig accepteret praksis på det tidspunkt, hvor omsætningen er indregnet i regnskabet. 
Styrelsens nu fremførte holdning til anvendelsen af produktionsmetoden ændrer efter vores 
opfattelse ikke ved, at der på tidspunktet for regnskabets godkendelse ikke var fejl i regnskabet.  
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Det er derimod vores holdning, at der er tale om ændring af anvendt regnskabspraksis. Efter 
Årsregnskabslovens § 13, stk. 2 bygger årsregnskabet på kontinuitetsprincippet, hvilket betyder, 
at virksomheden skal anvende den samme regnskabspraksis fra regnskabsår til regnskabsår. Der 
er tre undtagelsestilfælde til kontinuitetsprincippet, hvormed en virksomhed skal ændre 
regnskabspraksis:  

• ændring er påkrævet som følge af lovændring, 

• ændring er en følge af nye regnskabsstandarder, eller 

• ændringen medfører, at årsregnskabet giver et bedre retvisende billede. 

Styrelsen har i deres notater ikke argumenteret for, at årsregnskabet i højere grad giver et 
retvisende billede ved anvendelse af IAS 11 mod anvendelse af Regnskabsvejledning 6. Det er 
derimod vores holdning, at anvendelse af salgsmetoden i nogle tilfælde kan resultere i, at 
årsregnskabet i mindre grad giver et retvisende billede, idet virksomhedens indtjeningsproces 
ikke i alle tilfælde afspejles i årsregnskabet.  

Der er ikke tale om en ny regnskabsstandard eller regnskabsvejledning. Ændringen foretages som 
følge af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som det kontrollerende organ, antager en ny 
fortolkning af gældende lovgivning. Efter vores opfattelse kan dette sidestilles med en 
lovændring, idet virksomhedernes tolkning af loven alt andet lige defineres af Styrelsens 
tolkning. 

Ovenstående argumentation underbygges af artiklen En kommentar til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens notat om kontrollen med de børsnoterede virksomheders årsrapporter, hvoraf 
det fremgår, at "da ændringen i realiteten kan sidestilles med en lovændring, vil det efter vores 
opfattelse være passende at behandle forholdet som en ændring af anvendt regnskabspraksis. Det 
vil efter vores opfattelse ikke være retvisende at behandle forholdet som en fejl henholdsvis en 
"fundamental fejl" i tidligere aflagte årsrapporter. Forholdet kan derfor f.eks. betegnes som en 
"ændring af regnskabspraksis som følge af ny fortolkning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"".64  

I citatet foreslås det, at ændringen benævnes "Ændring af regnskabspraksis som følge af ny 
fortolkning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen". Vi mener, at en sådan formulering er mere 
hensigtsmæssig, idet den over for regnskabsbruger beskriver det forhold, der ligger til grund for 
ændringen, end hvis ændringen alene omtales som "ændring af anvendt regnskabspraksis". 

Ændring af anvendt regnskabspraksis betyder i henhold til ÅRL § 11, stk. 3, 2. pkt. i medfør af 
ÅRL § 13, stk. 3 at "en sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne, hvor den skal begrundes 
konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den 
beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på virksomhedens henholdsvis koncernens aktiver og 
passiver, finansielle stilling samt resultat". 

                                                 

 
64 Citatet fremgår af side 16, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 4, April 2008 i artiklen "En kommentar til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsens notat om kontrollen med de børsnoterede virksomheders årsrapporter" er skrevet af 
statsautoriserede revisorer Peter Gath og Søren Kok Olsen fra KPMG.  
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Ændringen af regnskabspraksis medfører, foruden at alle berørte regnskabsposter skal opgøres 
efter den nye regnskabspraksis, også, at sammenligningstal fra sidste regnskabsår skal tilpasses 
således, at disse er opgjort på samme måde som regnskabstallene for indeværende regnskabsår. 
Den akkumulerede effekt af ændringen fra tidligere regnskabsår skal indregnes direkte på 
egenkapitalen primo. 

4.3 Delkonklusion 
Denne delkonklusion er en samlet konklusion på afhandlingens teoretiske del, omfattende 
indholdet i kapitel 2, 3 og 4. 

Hvad er konklusionen på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat og hvad er de juridiske 
konsekvenser heraf? 

Konklusionen på det udstedte notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i januar 2008 er, at 
produktionsmetoden efter årsregnskabslovens §49 og §83 b, alene kan (og for virksomheder i 
klasse C og D skal) anvendes ved indregning af indtægter, når betingelserne herfor i IAS 11 eller 
IAS 18 er opfyldt. Dette betyder, at produktionsmetoden alene kan anvendes på 
entreprisekontrakter, når der er tale om konstruktion af et aktiv efter en individuel forhandling, 
hvor kunden har haft betydelig indflydelse på den grundlæggende konstruktion af aktivet. 

Notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke i sig selv retsvirkning, men er udtryk for, 
hvordan Styrelsen fortolker loven og dermed for den praksis styrelsen har tænkt sig at følge. 
Selve lovreglen med tilhørende lovbemærkninger har derimod retsvirkning. Det er domstolene, 
der i tvivlstilfælde skal fortolke lovgrundlaget og komme med en afgørelse. 

Af lovbemærkningerne til § 49 i den oprindelige årsregnskabslov fra 2001 fremgår det, at 
anvendelse af produktionsmetoden for indregning af entreprisekontrakter forudsætter opfyldelse 
af kriterierne i både Regnskabsvejledning 6 og IAS 11. I henhold til forarbejderne til 
Regnskabsvejledning 6 anses vejledningen for at være i overensstemmelse med den 
internationale IAS 11. 

Lovens tekst og tilhørende lovbemærkninger er således entydige i relation til, at kriterierne i både 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 skal være opfyldt. Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 anses 
juridisk for at være identiske, da dette er anført i lovbemærkningerne. Det medfører derfor, at 
IAS 11 rent juridisk skal være opfyldt, for at virksomhederne kan anvende produktionsmetoden, 
og virksomhederne har ikke mulighed for at henholde sig til de kriterier, der alene er anført i 
Regnskabsvejledning 6. 

Det juridiske aspekt er således ingen hindring i forhold til, hvorvidt Styrelsen kan kræve, at 
virksomhederne, der ellers kun har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, skal 
opfylde kriterierne i IAS 11, for at anvende produktionsmetoden i henhold til IAS 11. 

Hvem er regnskabsbrugere af danske virksomheders årsrapporter og hvad er deres behov? 

Danske selskaber indenfor SME segmentet tilhører regnskabsklasse B og C. Der findes 
forholdsvis begrænsede undersøgelser, der søger at finde en definition af denne gruppe af 
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virksomheders regnskabsbrugere og deres krav til informationerne i årsrapporten. EAA har i et 
comment letter fra 2005 sammenholdt nogle forskningsresultater om de primære brugergrupper.  

På baggrund af de konklusioner samt understøttet af interview med en erhvervsrådgiver fra 
Nykredit har vi konstateret, at regnskabsbrugerne indenfor SME segmentet primært er 
virksomhedens ledere, passive investorer, ansatte, banker, kreditorer, konkurrenter og landets 
skattemyndigheder.  

Traditionelle investorer anses ikke for en primær brugergruppe i SME segmentet. Dette hænger 
sammen med, at små og mellemstore virksomheder ikke er noteret på børsen, og at aktierne i små 
og mellemstore virksomheder oftest er ejet af enkelte personer. Ejerne har derfor ikke behov for 
at kunne estimere selskabets dagsværdi. 

De primære regnskabsbrugere, set i forhold til en ændring af regnskabspraksis fra 
indregningsprincip efter produktionsmetoden til salgsmetoden, afgrænses yderligere til alene at 
omfatte kunder, leverandører, konkurrenter og långivere. Det skyldes, at deres ønsker til 
information går i retning af at vurdere virksomhedens stabilitet og økonomiske styrke. De 
traditionelle brugere af årsrapporten er defineret ved ikke at have adgang til yderligere 
information om virksomheden, end den de kan hente i den officielle årsrapport. Banker er dog 
karakteriseret ved at kunne kræve supplerende informationer, hvorfor den brugergruppe er mindst 
sårbar overfor ændringerne. 

Hvilke kvalitetskrav prioriterer regnskabsbrugerne og hvordan vurderes en ændring i 
regnskabspraksis fra anvendelse af produktionsmetoden til anvendelse af salgsmetoden at have 
indflydelse herpå? 

De definerede brugere anvender regnskabet til at vurdere virksomhedens indtjening, stabilitet, 
leveringssikkerhed, konkurrencemæssige styrke mv. Formålene knytter sig primært til 
kvalitetshierarkiets krav om informationernes relevans for prognoseopgaven og feedback 
værdien. Relevanskriteriet i forhold til aktualitet er ikke helt så påtrængende for denne 
brugergruppe samtidig med at kontrolopgaven og fordelingsopgaven vurderes som sekundære 
kvalitetskriterier for brugere af regnskaber indenfor SME segmentet. 

Bankens primære formål med årsrapporten er at blive i stand til at vurdere virksomhedens evne til 
at generere overskud og likviditet ved den primære drift. Virksomhedens årsregnskab vil have 
mest nytteværdi, såfremt det afspejler den pågældende periodes overskudsgenererende aktivitet.  

En ændring fra produktionskriteriet til salgskriteriet for virksomheder, der har længerevarende 
kontrakter, vil medføre, at indregningen af omsætning i årsrapporten vil blive mere tilfældig. 
Omsætningen vil afspejle, hvornår virksomheden færdiggør projekter til endelig levering, hvilket 
vil være et udslag af tilfældigheder og ikke afspejle den faktiske aktivitet i virksomheden.  

Hvilke forskelle er der imellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11? 

De centrale forskelle mellem Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 er, at der efter IAS 11 skal 
foreligge en individuelt forhandlet kontrakt. Begrebet individuelt forhandlet betyder dels, at der 
skal være indgået en kontrakt inden arbejdet igangsættes, hvilket ikke er et ufravigeligt krav efter 
Regnskabsvejledning 6. I individuelt forhandlet ligger endvidere, at køber har mulighed for at 
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definere væsentlige strukturelle elementer af aktivet, inden arbejdet igangsættes, eller ændre 
væsentlige strukturelle elementer i løbet af opbygningsprocessen.  

Hvilke kriterier anses for hensigtsmæssige for at virksomhederne kan anvende 
produktionsmetoden til indregning af omsætning? 

Det er vores opfattelse, at det ud fra brugernes behov og krav om relevans og pålidelighed er 
hensigtsmæssigt at stille krav om, at der foreligger en gyldig kontrakt inden arbejdet igangsættes, 
for at omsætning fra en entreprisekontrakt kan indregnes efter produktionsmetoden. 
Produktionsmetoden afspejler således virksomhedens aktivitet, idet virksomheden dermed 
producerer til ordre, mens omsætning fra aftaler der er indgået efter arbejdet igangsættes, må 
opfattes som at producere til lager. 

Hvordan indregnes omsætning hidhørende fra kontrakter, der ikke opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt efter IAS 11?  

Omsætning fra kontrakter, der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, skal indregnes 
som omsætning fra salg af tjenesteydelser, såfremt sælger i henhold til kontrakten alene skal 
levere tjenesteydelser. Skal sælger ikke udelukkende leverer tjenesteydelser, indregnes 
omsætningen som salg af varer.  

Omsætning fra salg af varer indregnes efter produktionsmetoden som både omsætning fra 
entreprisekontrakter og omsætning fra salg af tjenesteydelser, såfremt der er løbende overgang til 
køber af kontrol, risici og fordele, hvilket vil være tilfældet, når det aktiv der opbygges, fastgøres 
til købers grund eller aktiv i takt med arbejdets udførelse.  

Er der derimod ikke løbende overgang af kontrol, risici og fordele, så skal omsætningen 
indregnes efter salgsmetoden. 
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5 Regnskabsmæssig behandling af 
udvalgte kontrakter om opbygning af 
aktiver 

 

Figur 5.1: Kapitlets indhold. Kilde: Egen tilvirkning. 

Kapitlets formål er at foretage en gennemgang 
af udvalgte entreprisekontrakter for at afgøre, 
hvordan indregning efter reglerne i IAS 11 og 
IAS 18 suppleret med IFRIC 15 anvendes i 
praksis. Formålet hermed er at give operationel 
vejledning og generelle retningslinjer til 
virksomhederne om klassifikation af de enkelte 
kontrakter. 

Kapitlet starter med en argumentation for udvælgelsen af de brancher, som virksomhederne, der 
indgår i undersøgelsen, opererer indenfor og en kort beskrivelse af de udvalgte virksomheder. 

Herefter bestemmes for de udvalgte virksomheder, den regnskabsmæssige behandling af 
kontraktens komponenter på baggrund af et beslutningstræ, der illustrer forløbet og rækkefølgen i 
beslutningsprocessen. De afgørende kriterier for hver enkelt kontrakt kommenteres i takt med at 
beslutningsforløbet gennemføres. Hvert afsnit afsluttes med en opsamling, hvor de vigtigste 
kriterier sammenfattes. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, hvor det samlede resultat af den regnskabsmæssige 
behandling af udvalgte kontrakter vises. 

5.1 Udvælgelse af brancher til empirisk undersøgelse 
I Danmark er der ca. 294 tusinde aktive virksomheder. De fleste virksomheder kan klassificeres 
indenfor brancherne finansiering og forretningsservice, handel og restauration, landbrug og 
fiskeri, offentlige tjenester, bygge- og anlægsbranchen, industrien og transportbranchen. En 
mindre andel, der ikke indgår i de ovennævnte kategorier, klassificeres som øvrige. Inddelingen 
af virksomhederne på brancher er vist nedenfor i tabel 5.1.65 

                                                 

 
65 Danmarks Statistik: Statistisk Årbog 2008 s. 246 
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Branche Antal virksomheder i alt 
Finansiering og forretningsservice 75.156 
Hotel, handel og restauration 63.031 
Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 46.277 
Offentlige og personlige tjenester 40.361 
Bygge og anlæg 31.109 
Industri 18.571 
Transport 14.859 
Øvrige 4.521 

I alt 293.885 
Tabel 5.1: Antal firmer i alt fordelt efter branche. Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2008, s. 253. 
 

5.1.1 Udvælgelse af relevante brancher66 
I henhold til opgavens kapitel 4 defineres entreprisekontrakten jf. Regnskabsvejledning 6 som en 
kontrakt med tredjemand om opførelse eller bygning af et eller flere aktiver. I henhold til IAS 11 
er det en kontrakt, der er individuelt forhandlet om opførelse eller bygning af et eller flere 
aktiver. Med udgangspunkt i, at kontrakten skal omhandle konstruktion af et aktiv, har vi udvalgt 
virksomheder indenfor de brancher, der beskæftiger sig med denne type af opgaver. 

Under handelsvirksomheder hører primært detailhandlen. De beskæftiger sig med videresalg af 
varer direkte til forbrugeren. Detailhandel foregår fra butikker og i stigende grad fra internettet. 
Virksomhederne har ingen produktion, konstruktion eller individuel tilpasning af produkterne. 
Denne branche vil ikke indgå entreprisekontrakter om konstruktion af aktiver med deres kunder, 
men vil derimod sælge og levere varen fra et varelager.  

Restaurations og hotelbranchen omfatter virksomheder, der tilbyder overnatning og indtagelse af 
mad og drikkevarer - eller bare en af delene. Der er tale om et bredt udsnit af virksomheder. 
Aktiviteten i virksomhederne vil ikke omfattes af de elementer, der indgår i entreprisekontrakter 
og indgår derfor ikke i den videre undersøgelse. 

Virksomheder indenfor landbrug og fiskeri beskæftiger sig med produktion og fangst af råvarer 
til fødevareindustrien. Råstofudvinding omfatter udvinding af mineraler, som fx kul, malm, råolie 
og naturgas. De store erhvervsområder er udvinding af olie og naturgas. Virksomheder indenfor 
denne branche konstruerer ikke aktiver og indgår således ikke entreprisekontrakter i henhold til 
definitionen af entreprisekontrakter. 

Forretningsservice er virksomheder i servicebranchen, hvis kerneydelser er at yde service og 
tjenester for andre. Branchen dækker en hel række af servicevirksomheder, og der er både private 
og offentlige virksomheder. Der er tale om virksomheder, der yder professionel rådgivning som 
f.eks. advokater, revisorer, arkitekter og ingeniører. Arkitekter, ingeniører og konsulenter kan 

                                                 

 
66 Ved gennemgang af de forskellige typer af virksomheder fordelt på brancher er der hentet inspiration i oversigt 
over arbejdsmarkedets brancher jf. www.ug.dk/erhverv/arbejdsmarked  
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som de eneste i denne branche have entreprisekontrakter, idet de kan være omfattet af de 
tjenesteydelser, der efter IAS 11.5 også kan opfylde definitionen på en entreprisekontrakt. 
Finanssektoren omfatter forskellige former for pengeinstitutter og andre typer virksomheder, der 
arbejder med bankvirksomhed og finansiering. Også disse virksomheder er servicevirksomheder. 

I henhold til opgavens problemafgrænsning og det problemområde, vi ønsker at afdække, 
omfatter det ikke virksomheder indenfor servicebranchen og deres eventuelle 
entreprisekontrakter. Derfor udvælges der ikke kontrakter udarbejdet af virksomheder, der alene 
beskæftiger sig med at levere serviceydelser. 

Bygge- og anlægsvirksomhed omfatter aktiviteter med forberedelse af byggeriet, opførelse, 
færdigmontering og anlæg af omliggende arealer. Indenfor denne branche, er der i høj grad tale 
om opførelse af aktiver i form af byggerier både til private og erhvervsvirksomheder. 
Virksomhederne beskæftiger sig således med opgaver, der dækkes af definitionen på indholdet af 
en entreprisekontrakt.  

Industrien omfatter virksomheder, der fremstiller forskellige typer af produkter. Herunder 
maskinindustrien, elektronikindustrien og fødevareindustrien.  

I maskinindustrien kan der være virksomheder, der forarbejder råvarer til halvfabrikata og 
videresælger dette. Andre virksomheder fremstiller færdige produkter, hvor slutbruger kan være 
enten andre virksomheder eller private forbrugere. I elektronikindustrien udvikler og fremstiller 
virksomhederne forskellige elektroniske apparater. Fødevareindustrien er en stor industri, der 
forarbejder landbrugets og fiskeriets råvarer. Også fremstilling af læskedrikke, øl og tobak hører 
under denne industri. Den kemiske industri fremstiller medicin og kemiske produkter, der 
anvendes af andre industrier som f.eks. til fremstilling i plastikindustrien.  

Maskinindustrien fremstiller maskiner til mangeartede formål. Branchens aktiviteter kan opdeles 
i fremstilling af maskiner og udstyr til henholdsvis almen og særlig anvendelse. Centralt i 
maskinindustri står fremstilling af motorer og motordele. Maskinerne er både fastmonterede og 
mobile eller håndholdte maskiner, og de anvendes inden for industrien, bygge- og 
anlægssektoren, landbruget, forsvaret eller er til brug i hjemmet.  

Industrien omfatter mange andre typer af fremstillingsvirksomheder, end de ovenfor nævnte. Alle 
virksomheder indenfor industrien beskæftiger sig med konstruktion af aktiver i et vist omfang. 
Nogle af industriens virksomheder beskæftiger sig alene med produktion af varer til eget lager, 
som videresælges til handelsvirksomhedernes lager for at blive solgt til den endelige forbruger. 
Såfremt der ikke inden produktionen igangsættes er indgået en kontrakt med køber, er der ikke 
tale om entrepriser.  

Af industriens mange virksomhedstyper anser vi de virksomheder, der beskæftiger sig med større 
konstruktioner, for at være de virksomheder, der indgår entreprisekontrakter til regulering af 
deres arbejde. 

Virksomheder indenfor transportbranchen udfører primært tjenesteydelser i form af fragt mv. og 
branchen repræsenteres derfor ikke i undersøgelsen. 
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5.1.2 Udvælgelse 
Entreprisekontrakter anvendes i henhold til ovenstående primært indenfor to brancher, nemlig 
bygge- og anlægsbranchen samt i industrisektoren. Bygge- og anlægsbranchen anvender i meget 
høj grad entreprisekontrakter, og vi har udvalgt to virksomheder indenfor denne branche til den 
efterfølgende undersøgelse. Bygge- og anlægsbranchen kan opdeles i byggebranchen og 
anlægsbranchen.  

Afhandlingen er afgrænset til at omhandle mindre virksomheder, og vi har derfor valgt en 
virksomhed inden for dette segment, der udfører totalentrepriser. Den valgte virksomhed bygger 
primært enfamiliehuse til private.  

Anlægsbranchen omfatter virksomheder, der anlægger veje, haver og parker enten som 
renoveringsarbejder for kommuner og staten eller som nyanlæg af udenoms arealer i forbindelse 
med nybyggeri. I udvælgelsen har vi valgt en virksomhed, der beskæftiger sig med anlæg af veje 
og parker.  

Industrien omfatter som ovenfor anskueliggjort mange typer af virksomheder. Større 
industrivirksomheder, der beskæftiger sig med store ordreproduktioner af varer og maskiner til 
deres kunder, vil anvende entreprisekontrakter til regulering af kundeforholdet. 

Der vil som ofte være tale om produktion til andre erhvervsvirksomheder, men der også kan være 
tale om produktion og levering til privatpersoner. Da det er vores opfattelse, at virksomheder i 
industrien producerer til andre erhvervsvirksomheder, har vi valgt at fokusere på disse 
virksomheder.  

Vi har udvalgt tre virksomheder, der beskæftiger sig med produktion eller montering af 
forskellige typer af produkter indenfor industrisektoren. Den ene virksomhed etablerer 
solafskærmning på større byggerier. Her indgår levering af persienner og montering i 
kontrakterne. Den anden virksomhed producerer store maskiner til industrivirksomheder i både 
Danmark og udlandet. Den tredje virksomhed vi har udvalgt, beskæftiger sig med produktion og 
montering af store ventilationsanlæg. 

I alt indgår fem virksomheder med fem forskellige forretningsområder og fem forskellige typer af 
kontrakter i den efterfølgende praktiske gennemgang af indregningsmetoder for kontrakterne. 
Indenfor opgavens afgrænsning, behandler vi alene virksomheder i regnskabsklasserne B og C-
mellem.  

Vi anser de udvalgte virksomheder for at dække et rimeligt udsnit af de forskellige typer af 
kontrakter vedrørende opbygning af aktiver, de mindre virksomheder repræsenterer. Udvælgelsen 
skal dog ses i sammenhæng med præciseringen af formålet med afhandlingen, som er at opstille 
en vejledning om indregning af entreprisekontrakter.  

Vejledningen er rettet mod mindre virksomheder i SME segmentet, der selv har 
entreprisekontrakter. Den efterfølgende gennemgang af de udvalgte kontrakter kan dog ikke 
betragtes som en facitliste for alle typer af virksomheder, men viser fremgangsmåden ved 
vurdering af den regnskabsmæssige behandling af konkrete kontrakter.  
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Vi har ved udvælgelsen fokuseret på at kunne præsentere forskellige argumenter for, hvorfor det 
endelige udfald af indregningen bliver som anført, således at vejledningen bliver så nuanceret 
som det har været muligt indenfor rammerne af denne afhandling. Det er vigtigt at understrege, at 
det endelige udfald om indregning af en entreprisekontrakt altid vil bero på en konkret samlet 
vurdering af alle forhold. 

Vi har bevidst udvalgt kontrakter fra virksomheder, der hidtil har aflagt årsrapport under 
Årsregnskabsloven og indregnet omsætning efter Regnskabsvejledning 6, hvormed de har 
anvendt produktionsmetoden. Vi har foretaget dette valg, med henblik på at klarlægge, om det 
har en betydning det for de udvalgte virksomheder, at de som følge af Styrelsens notat, skal 
definere entreprisekontrakter ud fra IAS 11 modsat Regnskabsvejledning 6. 

5.2 Introduktion af de udvalgte virksomheder 
Vi har udvalgt fem forskellige virksomheder med hver deres hovedbeskæftigelse. Alle de 
deltagende virksomheder har ønsket at være anonyme, og deres navne i opgaven er derfor 
konstruerede. I det efterfølgende gives en introduktion af hver virksomhed, for kort at give et 
indtryk af virksomhedens beskæftigelsesområde, struktur og størrelse.  

5.2.1 Anlægsvirksomhed 
Der er tale om en virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, som udfører arbejde indenfor 
anlægsgartneri. Virksomheden beskæftiger sig med små og store opgaver for både 
privatpersoner, private virksomheder og offentlige institutioner. Virksomheden beskæftiger ca. 
30 personer og tilhører regnskabsklasse B. 

Mindre opgaver omfatter typisk have- og parkanlæg og vedligeholdelse, hvor opgavens varighed 
er på mellem 2 uger og 2 måneder. For den type opgaver udarbejder virksomheden et tilbud, som 
accepteres af kunden. Større opgaver strækker sig tidsmæssigt i op til flere år, før den endelige 
færdiggørelse og afslutning af den samlede entreprise finder sted. I de tilfælde udarbejder 
virksomheden kontrakter med kunden med kontraktsummer på op til 10 mio. 

Virksomheden indgår som hovedentreprenør i de udarbejdede entreprisekontrakter. Ansatte 
udfører jordarbejde som udgravning, anlæg af græsarealer, plantearbejde og andre 
gartneriopgaver. De ansatte er uddannede gartnere eller er ufaglærte. Der benyttes 
underleverandører til udførsel af håndværksmæssigt arbejde, som virksomhedens ansatte ikke er 
uddannet til at udføre. Ofte involverer hele entreprisen anvendelse af murere og tømrere, 
kloakarbejdere mv. 

5.2.2 Entreprenør enfamiliehuse 
Virksomheden er en entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med opførelse af 
enfamiliehuse. Virksomheden udfører samtidig mindre istandsættelser og reparationsarbejder 
med en kortere tidshorisont. Virksomheden fungerer som hovedentreprenør og udfører selv det 
arbejde, der knytter sig til den bagvedliggende proces. Det omfatter f.eks. at indhente tilladelser 
fra kommunale institutioner, tegninger og forhandlinger med køber. Den praktiske del af 
byggeprocessen udføres af underleverandører.  
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Virksomheden har opkøbt flere grunde og har flere typer af arbejder i gang vedrørende etablering 
af ejendomme på de pågældende grunde. Virksomheden har for egen regning påbegyndt 
opførelsen af huse på egne grunde og sælger nøglefærdige huse. Andre arbejder omfatter salg af 
grund og et kundetilpasset hus, hvor kunden selv har haft indflydelse på designet af huset. 
Selskabet har 3 fastansatte og tilhører regnskabsklasse B. 

5.2.3 Solafskærmning 
Der er tale om en fuldt ud ordreproducerende virksomhed, der etablerer solafskærmning primært 
på store etageejendomme. De tilbyder specialtilpassede løsninger til hvert enkelt projekt. Der 
igangsættes ingen produktion før ordren er forhandlet færdig. Virksomheden indkøber 
standardelementer fra udvalgte leverandører, og alle virksomhedens løsninger bygger på de 
samme grundelementer. 

Virksomheden har ca. 35 ansatte. Hovedparten af de ansatte er beskæftiget med montering, og en 
mindre del består af tilpasning af produkterne på virksomhedens eget værksted. 7 af de 35 ansatte 
er beskæftiget med udvikling og forbedring af metoder i arbejdet med opsætning af persienner. 
Der satses i høj grad på specialisering og dermed på at kunne differentiere sig fra konkurrenterne, 
ved at tilbyde specialtilpassede og mere holdbare løsninger. 

Virksomheden tilbyder ikke som standard service indregnet i kontraktsummen. I nogle tilfælde - 
men ikke alle - tilbyder virksomheden en efterfølgende servicering af anlægget. Virksomheden 
indgår således en del kontrakter, der alene er serviceydelser.  

5.2.4 Maskinkonstruktion 
Virksomheden producerer maskiner til industrivirksomheder. Maskinerne er højteknologiske, og 
virksomheden bygger maskinerne helt fra bunden med anvendelse af råvarer fra eget råvarelager. 
Software komponenter fremstilles af virksomhedens egen afdeling for teknik.  

Maskinerne har alle en høj grad af specialisering og er designet specielt til hver kunde. Der er 
forud for indgåelse af hver kontrakt en langvarig forhandlingsproces, hvor virksomhedens 
teknikere besøger køberens fabrikker, eller køberne er på besøg hos virksomheden for at kunne 
danne sig et indtryk af den løsning, der tilbydes. Maskinerne skal indgå i eksisterende eller 
nyetablerede højteknologiske produktionsprocesser hos køberen.  

Virksomheden tilbyder i stort omfang teknisk service tilknyttet salget og har et varelager af 
komponenter der kan tilpasses til de enkelte maskiner. Kunderne kan ofte ikke få 
vedligeholdelsesdele fra andre virksomheder på grund af aktivets grad af specialisering. 
Virksomheden har 50 ansatte og tilhører regnskabsklasse C - mellem.  

5.2.5 Ventilationsanlæg 
Virksomheden indgår i en koncern, der beskæftiger sig med produktion, installation og 
servicering af ventilationsanlæg til alle typer af virksomheder. Der satses i koncernen på levering 
af totalentrepriser indenfor deres felt. Selve produktionen af ventilatorer finder sted i Kina, hvor 
et søsterselskab forestår produktionen. Her afsættes ventilationsanlæg også til andre aftagere på 
markedet. 
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Virksomheden i Danmark beskæftiger sig derfor primært med forskning og udvikling indenfor 
miljøforbedrende foranstaltninger samt udarbejdelse af installationsspecifikationer til de 
producerede anlæg. Kunderne findes i det meste af Europa og USA.  

Virksomhedens entreprisekontrakter omfatter levering af materialer til ventilationsanlæg samt 
levering af timer til installation. Indeholdt i kontraktsummen er normal garantiperiode, som for 
virksomheden er 24 måneder. 

5.3 Vurdering af regnskabsmæssig behandling i praksis 

5.3.1 Præsentation af beslutningstræ 
Med henblik på at give brugeren overblik over processen, har vi udarbejdet et beslutningstræ som 
illustrerer de enkelte vurderinger i processen og den rækkefølge vurderingerne skal gennemgås. 
Beslutningstræet er vist nedenfor i figur 5.2.  

De enkelte sondringer kommenteres i umiddelbar tilknytning til vurderingen af kontrakterne 
sondring for sondring. Først behandles spørgsmålet dekomponering, hvor vi først beskriver 
baggrunden og opstillingen i beslutningstræet om dekomponering og dernæst behandler 
spørgsmålet om dekomponering i forhold til kontrakterne. Dernæst følger de øvrige sondringer i 
beslutningstræet et efter et. 

Det er vigtigt, at forholdene overvejes individuelt for hver enkelt kontrakt, da det er de specifikke 
forhold forbundet med kontrakterne, der har betydning for den regnskabsmæssige behandling af 
kontrakterne.  
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Figur 5.2: Beslutningstræet viser fremgangsmåden ved vurdering af den regnskabsmæssige behandling af  

kontrakter, der omhandler opbygning af aktiver. Kilde: Egen tilvirkning. Beslutningstræet er indsat som 
udfoldningsbilag. Se bilag 4.  

 

 

Hidhører identificerbar omsætning fra en 
aftalt opgave direkte tilknyttet 

entreprisekontrakter udført over en 
periode? 

 

Er kontrakten individuelt forhandlet? 

Hidhører identificerbar omsætning fra 
salg af varer produceret eller anskaffet 

med henblik på videresalg? 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Vedrører kontrakten konstruktion 
eller tjenesteydelser direkte forbundet 

med konstruktion af et aktiv, 
nedtagning eller genoprettelse af 

aktiver, eller genoprettelse af miljøer 
efter nedtagning af aktiver? 
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Opfyldes indregningskriterierne i IAS 18.14 
i takt med arbejdets udførelse, og er der 

løbende overgang af kontrol, risici og 
fordele? 

Ja Er der indgået en bindende kontrakt 
inden arbejdet er igangsat? 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Skal der i 
henhold til 
kontrakten 

udelukkende 
leveres ydelser? 
 

Tjenesteydelser 
indregnes efter 
færdiggørelses-

graden efter  
IAS 18.20. 

 

 
Omsætning fra salg af varer 

indregnes efter endt produktion 
og ved levering efter IAS 18.14. 

 

 

Omsætning fra salg af varer 
hvor der er løbende levering 

indregnes efter IAS 18.14 i takt 
med arbejdets udførelse. 

 
 

Ændringen behandles som 
ændring af anvendt 

regnskabspraksis efter reglerne 
i årsregnskabsloven. 

 

Kontrakter dekomponeres, hvis det er nødvendigt at anvende indregningskriterierne på en enkelt kontrakts separate 
identificerbare elementer, for at afspejle indholdet af transaktionen eller samles, når de er forbundet på en sådan måde, at 

den økonomiske virkning alene kan vurderes under hensyntagen til kontrakterne som en enhed. 
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Hidhører identificerbar omsætning fra 
renter, royalty eller udbytte? 

Omsætning fra renter, royalty 
eller udbytte indregnes efter 

IAS 18.29. 

 

Ja 

Nej 

 
Omsætning fra entreprisekontrakter 
indregnes efter IAS 11.23 i takt med 

arbejdets udførelse. 
 

 

Salg af varer indregnes ved 
levering efter IAS 18.14. 
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5.3.2 Dekomponering 
Processen for vurdering af entreprisekontrakterne starter ved at afgøre, om kontrakten har en 
sådan substans, at den skal dekomponeres jf. IAS 18.13. Der skal foretages en identifikation af en 
salgstransaktions individuelle elementer, og denne proces omfatter både vurdering af, hvorvidt 
kontrakten skal separeres og rent faktisk indeholder flere adskilte elementer, eller hvorvidt flere 
kontrakter kan opfattes som en samlet transaktion og derfor skal samles og behandles som en 
transaktion.  

IAS 18 indeholder ikke yderligere vejledning til, hvordan identifikation og separering af de 
enkelte elementer skal foretages. Yderligere vejledning kan derimod findes i afsnit 8 og 9 i IAS 
11. Her fremgår kriterier til vurdering af, hvorvidt en kontrakt skal separeres eller flere kontrakter 
skal samles til en transaktion. Det fremgår samtidig af IFRIC 15 pkt. 8, at dekomponering skal 
ske i henhold til IAS 18, og dette fortolkningsbidrag bidrager således heller ikke med yderligere 
vejledning. 

I henhold til IAS 11 pkt. 8 skal en kontrakt dekomponeres såfremt: 

• der er afgivet tilbud for hvert enkelt aktiv 

• det har været muligt i kontraktforløbet at forkaste eller acceptere delelementer 

• omkostninger og omsætning kan identificeres særskilt 

Jf. IAS 11 pkt. 9 skal flere kontrakter vurderes samlet, hvis: 

• de er forhandlet samlet 

• de er så nært forbundne, at de reelt udgør et projekt 

• kontraktarbejderne udføres samtidig eller i umiddelbar forlængelse af hinanden 

På trods at disse supplerende principper til vurdering af kontrakternes indhold kan det være noget 
uklart, hvordan identifikation af en transaktions individuelle elementer udføres i praksis.67 Det 
kan derfor være relevant at hente yderligere inspiration til fortolkningen i EITF68 00-21 Revenue 
Arrangements with Multiple Deliverables. 

I henhold til dette fortolkningsbidrag skal en række kriterier være opfyldt, før en transaktion skal 
opdeles i individuelle elementer. 

1) De leverede elementer skal have en selvstændig værdi for kunden og kunne enten sælges 
separat til kunden eller kunne videresælges af kunden som en selvstændig vare. 

2) Der skal være et objektivt og overbevisende bevis for dagsværdien på det leverede. Det bedste 
bevis for en objektiv dagsværdi er, når produktet sælges særskilt videre til andre kunder. Er det 
                                                 

 
67 REVIFORA 2006 af Hans Peter Buhrkal Sørensen: Regnskabsmæssig behandling af omsætning s. 9. 
68 EIFT står for Emerging Issues Task Force og er http://www.fasb.org/eitf/about_eitf.shtml den amerikanske 
pendant til det europæisk IFRIC, som skal udarbejde fortolkningsbidrag til eksisterende standarder. 
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ikke muligt at fastsætte en dagsværdi, kan konkurrentens salgspris for samme eller lignende 
produkter eller serviceydelser anvendes. Der synes ikke at eksistere et krav om opgørelse af en 
pålidelig dagsværdi i IAS 18. Der anføres i afsnit 11 i appendikset ”udskydes dette beløb og 
indregnes i omsætningen i løbet af den periode, hvor servicen udføres. Det udskudte beløb er det 
beløb, som vil dække de forventede omkostninger ved tjenesteydelser i henhold til aftalen, med 
tillæg af en rimelig fortjeneste på disse serviceydelser.”  

Det er derfor opfattelsen69 jf. artikel i REVIFORA samt forfatternes opfattelse, at der ikke 
nødvendigvis skal være en objektiv dagsværdi for de enkelte elementer under IAS 18. Såfremt 
der findes en objektiv dagsværdi vil det dog indikere, at kontrakten består af flere individuelle 
elementer, og forholdet kan anvendes til supplement til vurdering af dekomponering eller ej. 

3) Ved en generel returret, skal levering af de ikke leverede dele være overvejende sandsynlig og 
i al væsentlighed være kontrolleret af sælger, for at omsætning kan indregnes. 

Kan der svares benægtende til de 3 ovenstående spørgsmål, vil det leverede ikke skulle behandles 
som et selvstændigt element. Kan der derimod svares ja, eller er forholdet ikke muligt at afgøre i 
den konkrete sag, skal de leverede elementer adskilles.  

Helt overordnet kan spørgsmålet, om flere kontrakter skal behandles som en transaktion, afgøres 
ved spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået mere end en kontrakt med samme kunde. Såfremt 
dette ikke er tilfældet, bliver de øvrige spørgsmål omkring samling af flere kontrakter ikke 
aktuelle. 

Som anført ovenfor skal en kontrakt, der er omfattet af IAS 11, indledningsvis vurderes i forhold 
til dekomponering ud fra kriterierne i IAS 18, inden det vurderes, om transaktioner i kontrakten 
opfylder definitionen på en entreprisekontrakt. Transaktioner, der opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt, skal ud fra et teoretisk synspunkt efterfølgende også underkastes vurdering i 
forhold til dekomponering efter IAS 11.  

I henhold til IAS 11 pkt. 8 skal en kontrakt dekomponeres, såfremt der er afgivet tilbud for hvert 
enkelt aktiv, hvor det har været muligt i kontraktforløbet at forkaste eller acceptere delelementer, 
samt hvis omkostninger og omsætning kan identificeres særskilt. Jf. IAS 11 pkt. 9 skal flere 
kontrakter vurderes samlet, hvis de er forhandlet samlet, er så nært forbundne, at de reelt udgør et 
projekt, og hvis kontraktarbejderne udføres samtidig eller i umiddelbar forlængelse af hinanden. 

Det er vores vurdering, at det ud fra denne vejledning til dekomponering og samling af kontrakter 
ikke giver anledning til, at transaktioner, der klassificeres som entreprisekontrakter, skal 
dekomponeres yderligere, eller at flere transaktioner skal samles. I beslutningstræet er processen 
for dekomponering i henhold til IAS 11 derfor ikke medtaget. 

                                                 

 
69 Jf. REVIFORA 2006 af Hans Peter Buhrkal Sørensen: Regnskabsmæssig behandling af omsætning s. 10 
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5.3.3 Kontrakternes dekomponering 
I tabel 5.2 nedenfor har vi vurderet forholdene om dekomponering for de enkelte kontrakter. Vi 
har valgt først at tage stilling til, hvorvidt køber har haft mulighed for at acceptere og afslå de 
enkelte elementer som en del af forhandlingerne med sælger. Årsagen til dette er, at det forhold, 
er afgørende for, hvorvidt de enkelte elementer betragtes som en transaktion (en pakkeløsning) 
med en samlet profit margin. Herefter vurderes det, om kriterierne vedrørende separering er 
opfyldt, såsom identifikation af omkostninger og omsætning til de enkelte elementer. 

 Anlæg Veje Entreprenør 
enfamiliehuse 

Sol-
afskærmning 

Ventilations-
anlæg 

Maskin-
konstruktion 

Forhold afgørende for dekomponering      

Er hver kontrakt forhandlet enkeltvist og 
herunder har såvel sælger som køber 
kunnet acceptere eller forkaste dele af 
kontrakten? 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Der er afgivet tilbud for hvert enkelt 
aktiv. Nej Ja Ja Nej Ja 

Opførelsen af hvert enkelt aktiv er 
forhandlet enkeltvis. Nej Nej Ja Nej Ja 

Omkostninger og omsætning kan 
identificeres separat for hvert aktiv Nej Ja Ja Nej Ja 

De leverede elementer har en 
selvstændig værdi for kunden Ja Ja Ja Nej Ja 

Dagsværdien af de enkelte  
ydelser kan opgøres pålidelig 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Kontrakt med generel returret: levering 
af de ikke leverede elementer er 
sandsynlig og i al væsentlighed 
kontrolleret af sælger 

I/A I/A I/A I/A I/A 

Indgår der i kontrakten identificerbart 
beløb til service Nej Nej Nej Ja Ja 

Forhold afgørende for samling af flere 
kontrakter      

Er der indgået mere end én kontrakt 
med samme kunde? 
Såfremt der er indgået mere end én 
kontrakt med samme kunde besvares 
nedenstående spørgsmål med henblik 
på vurdering af om kontrakterne skal 
behandles som en samlet transaktion. 

Nej Nej Ja Nej Nej 

Er kontrakterne forhandlet samlet? I/A I/A Nej I/A I/A 

Er kontrakterne nært forbundne og 
udgør de reelt et projekt med en samlet 
overskudsmargin? 

I/A I/A Nej I/A I/A 

Udføres kontraktarbejdet samtidig eller i 
fortsættelse af hinanden? I/A I/A Nej I/A I/A 

Tabel 5.2: Spørgeskema til vurdering af, om en eller flere kontrakter skal samles og behandles som en samlet 
transaktion eller en kontrakt skal opsplittes i flere enkeltstående transaktioner. Spørgsmål besvaret med et I/A 
indikerer at spørgsmålet for den pågældende kontrakt ikke er fundet aktuelt. Kilde: Egen tilvirkning. Tabellen er indsat 
som udfoldningsbilag. Se bilag 5. 
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5.3.3.1 Anlæg Veje 
Entreprisekontrakten i Anlæg Veje er en kontrakt omhandlende opførelse af flere 
aktivitetspladser, anlæg af en vej og afskærmning til vejen. Det har ikke været muligt for køber at 
afslå eller acceptere enkeltstående elementer af kontrakten uden dette fik indflydelse på de 
resterende enheder. Priserne fremgår særskilt for hver enkelt enhed i kontrakten, men priserne er 
indbyrdes afhængige, og den mængderabat der ydes samt den synergi, der opnås ved at udføre 
det samlede arbejde, er indregnet i priserne for hver enkelt enhed. Der har på den baggrund 
således været tale om en samlet pakke med en samlet profitmargin for den omtalte kontrakt. Det 
vil dermed ikke være muligt entydigt at identificere omkostningerne for hver enkelt enhed, da 
f.eks. leje af maskiner omfatter arbejdet på alle enhederne. 

Et af argumenterne for at samle flere enkeltstående kontrakter er jf. ovenstående det forhold, at 
kontraktarbejderne udføres samtidig eller i tæt fortsættelse af hinanden. Her er netop tale om 
arbejde, der udføres samtidig. Dette medfører fordele for sælger i form af udnyttelse af 
ressourcerne. Såfremt der havde været tale om flere kontrakter, var dette således et forhold, der 
talte for at samle dem.  

Der synes derimod at kunne svares bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt hvert enkelt aktiv i 
kontrakten har nytteværdi for kunden. Der er tale om etablering af aktivitetspladser og vejanlæg 
som kan fungere enkeltvis og ikke er afhængige af hinanden i opførelsen. I definitionen på en 
entreprisekontrakt ligger det forhold, at der skal etableres et eller flere aktiver tæt forbundet til 
hinanden i funktionalitet, teknologi eller design. 

Funktionaliteten knytter i dette tilfælde ikke umiddelbart de forskellige aktiver sammen. Der er 
dog tale om samlet etablering af anlæg i den pågældende kommune, og ved afslutningen af 
projektet vil funktionaliteten af de enkelte aktivitetspladser være nogenlunde ens.  

Med udgangspunkt i denne ovenstående argumentation, vægtes det forhold, at kontrakten bygger 
på en samlet profitmargin og dermed en samlet pakkeløsning for alle forhold i kontrakten, således 
at hele kontrakten behandles som en samlet entreprisekontrakt.  

5.3.3.2 Entreprenør Enfamiliehuse 
Virksomheden har indgået en entreprisekontrakt, hvor det fremgår, at både opførelsen af et nyt 
hus samt salg af grunden indgår i kontrakten. Der indgår således 2 adskilte aktiver i kontrakten. 
Salgspris for grund og hus fremgår særskilt af kontraktens indhold. Sælger og køber har 
forhandlet prisen på huset og grunden særskilt, og det har været muligt for køber alene at købe 
grunden og få huset bygget af en anden entreprenør. Der er således tale om en kontrakt, hvor salg 
af grund og bygninger skal adskilles. 

Salget af bygningerne er i kontrakten specificeret således, at de enkelte a´ conto rater fremgår 
med forfaldsdato og hvor stor en del af arbejdet, der skal være udført på tidspunktet, hvor raten 
forfalder til betaling. Dette er normal procedure ved byggeri, således at bygherre har mulighed 
for at vurdere, om det aftalte arbejde er færdiggjort på det tidspunkt, raten forfalder til betaling. 
Den del af entreprisekontrakten, der vedrører salg af huset, skal således ikke dekomponeres i 
delelementer uagtet at kontrakten specificerer forskellige stadier i byggeprocessen. Det samlede 
byggeri er at betragte som en pakkeløsning for bygherre. Særlig må også vurdering af forholdet 
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om, hvorvidt enkeltelementer i kontrakten skaber selvstændig værdi for kunden, besvares 
benægtende. Salg af bygningen på grunden kan derfor betragtes som en samlet transaktion. 

5.3.3.3 Solafskærmning 
For virksomheden har vi indhentet en kontrakt, der omfatter levering af solafskærmning i 
forbindelse med nyopførelse af erhvervsbyggeri. Byggeriet udføres af en af de større bygherrer 
på markedet, og Solafskærmning fungerer som underleverandør til den totalentreprise, der er 
indgået med bygherre. 

Entreprisen omfatter i henhold til kontrakten tre identificerbare delelementer, hvor der også er 
udarbejdet særskilte tilbud på hvert enkelt delelement. Det drejer sig om etablering af 
solafskærmning på vestfacaden af bygningen, på en gangbro og på øst, syd og nordfacader. Den 
tekniske funktionalitet for hver enkelt del af kontrakten er forskellig, og det har under 
kontraktforhandlingerne været muligt for bygherre at acceptere eller forkaste hver enkelt løsning 
for sig. Det er i kraft af de forskellige tekniske løsninger for hver enkelt aktiv muligt at opgøre 
særskilt dækningsbidrag i virksomheden, og dermed er der ikke tale om en samlet pakkeløsning 
med samlet profitmargin.  

Arbejdet med montering og opsætning udføres sideløbende over en tidsperiode, men 
færdiggørelse af et delelement afhænger ikke af, hvorvidt man kan udføre de to resterende 
delelementer i entreprisen. Der er tale om forskellige løsninger på forskellige dele af bygningen. 
Den enkelte løsning er specielt tilpasset med hensyn til funktionalitet med hensyn til bygningens 
placering i forhold til verdenshjørnerne.  

Det er ikke muligt for kunden at videresælge hvert enkelt delelement i entreprisen, da det drejer 
sig om fastmontering af persienner på bygningen. Vurdering af hvorvidt aktiverne hver for sig 
har særskilt værdi for kunden fortolkes i dette tilfælde således, at han har haft mulighed for 
enkeltvis for hver facade at vurdere, hvorvidt det tilførte byggeriet merværdi at opsætte de 
pågældende persienner. Det har ikke været et krav for det samlede byggeri, at der på hele 
bygningen blev etableret persienner, for at den kunne fungere. På denne baggrund vurderes 
forholdet om selvstændig værdi af hvert element som værende til stede for kunden ved denne 
kontrakts udformning. 

En samlet vurdering af alle indikatorer, der har indflydelse på hvorvidt en kontrakt skal 
dekomponeres til selvstændige enheder, fører efter vores vurdering til, at denne kontrakt skal 
opdeles i 3 enheder og behandles som tre selvstændige transaktioner. 

5.3.3.4 Maskinkonstruktion 
Maskinbyggeri har indgået kontrakt om at producere og levere to maskiner til deres kunde. 
Kontrakten omfatter både levering af selve maskinerne samt levering af teknisk service. 
Maskinerne er to identiske maskiner, som produceres på samme produktionsanlæg og der 
anvendes samme teknologi til produktionen. Der er ikke sket selvstændig forhandling for hver 
enkelt maskine, og der er givet et samlet tilbud på levering af begge maskiner. 
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Derudover indeholder kontrakten et særskilt beløb, der udover maskinernes pris er afsat til at 
dække teknisk service. Kontrakten i Maskinbyggeri skal derfor dekomponeres i to enheder, salg 
af maskiner og salg af teknisk service.  

5.3.3.5 Ventilationsanlæg 
Kontrakten omfatter levering af ventilatorer og ingeniørbistand i forbindelse med opførelse heraf. 
Kontrakten indeholder således ikke flere selvstændige aktiver, der kan være forhandlet særskilt. 
Såfremt der er tale om, at efterfølgende service kan identificeres i kontraktsummen, vil der skulle 
foretages dekomponering, som i kontrakten i Maskinbyggeri. Dette er dog ikke tilfældet her. Der 
ydes garanti på det opsatte anlæg, men kontraktsummen indeholder ikke identifikation af beløb til 
efterfølgende vedligeholdelse af anlægget. 

Kontrakten er ikke forhandlet særskilt for så vidt angår selve det fysiske anlæg og 
ingeniørbistand til opsætning og installation. Entreprisekontrakten indeholder alene et samlet 
beløb, som dækker den samlede ydelse fra kunden. På den baggrund er der derfor ikke tale om, at 
kontrakten skal dekomponeres i flere enheder. 

5.3.3.6 Sammenfatning dekomponering 
Kontrakters eventuelle dekomponering afhænger af, hvorvidt denne indeholder flere adskilte 
elementer. Der kan både være tale om forskelligartede eller ensartede elementer. Kontrakter, der 
indeholder salg af en grund tillige med opførelse af ejendom, skal dekomponeres, og grundsalget 
skal betragtes som salg af varer. Kontrakter indeholdende salg af efterfølgende service skal 
ligeledes adskilles fra kontrakten og indregnes efter regelsættet om indregning af omsætning 
hidhørende fra tjenesteydelser. 

Kontrakter, der indeholder ensartede elementer, men hvor der foreligger enkeltstående tilbud for 
hvert enkelt element, skal også dekomponeres. Såfremt kontraktens elementer er forhandlet 
enkeltvis, vil de øvrige kriterier for dekomponering normalt også være opfyldt. Er det muligt for 
sælger at forhandle enkeltelementer i kontrakten, vil opførelsen heraf normalt ikke være 
indbyrdes afhængige, køber vil kunne afslå eller acceptere enkelte dele af kontrakten, og 
omkostninger og omsætning kan identificeres særskilt for hvert element. Forhandlingen af 
kontrakten er således central for vurderingen af dekomponering af kontrakter. 

Derimod skal der ikke ske dekomponering af kontrakter, der indeholder både ydelser og varer, 
men hvor der ikke er tale om en opdeling af kontraktsummen i salg af varer og salg af 
tjenesteydelser. En kontrakt af denne type opfattes som en samlet kontrakt, hvor salg af 
tjenesteydelserne er afhængige af salg af varerne. 
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Efter dekomponering er følgende komponenter identificeret:  

• kontrakt om anlæg af veje 

• kontrakt om konstruktion af enfamiliehus 

• salg af grund 

• kontrakt om opsætning af solafskærmning 

• kontrakt om konstruktion af maskiner 

• salg af teknisk service 

• kontrakt om opsætning af ventilationsanlæg 

Når de enkelte transaktioner er identificeret allokeres dagsværdien for de enkelte komponenter.  

5.3.4 Salg af varer eller salg af tjenesteydelser eller royalties, renter og 
udbytte 

Som det fremgår af beslutningstræets følgende punkter, skal der efter korrekt dekomponering af 
virksomhedens kontrakter, træffes afgørelse om, hvorvidt omsætningen for hvert af elementerne 
hidhører fra renter, royalty og udbytte, salg af tjenesteydelser eller salg af varer, og om de 
resterende elementer i kontrakten opfylder kriterierne for at være omfattet af en 
entreprisekontrakt. 

5.3.4.1 Omsætning fra renter, royalty og udbytte 
Omsætning fra renter, royalty og udbytte indregnes efter IAS 18.29.   

I tilfælde af, at en del af omsætningen fra en eller flere af kontrakterne vedrørte omsætning fra 
renter, royalty eller udbytte og dette udgjorde et selvstændigt delkomponent skulle de således 
indregnes efter IAS 18.29. 

Der er imidlertid i de udvalgte kontrakter ingen renter, royalties eller udbytter som skal indregnes 
efter IAS 18.29.  

5.3.4.2 Salg af varer produceret eller anskaffet med henblik på videresalg 
Varer i relation til salg af varer defineres i IAS 18.3 som varer produceret med henblik på salg og 
varer anskaffet med henblik på videresalg. Opfylder en transaktion denne definition skal 
omsætningen heraf indregnes som salg af varer efter IAS 18.14. 

5.3.4.2.1 Entreprenør Enfamiliehuse 
Salg af grunden skal efter dekomponering behandles som en særskilt transaktion. Omsætning fra 
salget af grunden skal indregnes som omsætning fra salg af varer, idet den er anskaffet med 
henblik på videresalg til kunden i forbindelse med konstruktion af huset. Indtægten og 
omkostningerne tilknyttet salget af grunden skal indregnes i resultatopgørelsen, når der er indgået 
endelig og bindende aftale om overdragelsen, og når der er overført væsentlige risici tilknyttet 
ejendomsretten til køber. Samtidig må virksomheden ikke bibeholde ledelsesmæssigt engagement 
eller kontrollen over de solgte varer. 
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5.3.4.2.2 Øvrige identificerede komponenter 
De øvrige identificerede komponenter behandles i det videre forløb i beslutningstræet. 

5.3.4.3 Sondring mellem ydelser der relaterer sig til konstruktion af aktiver og 
andre ydelser 

Aftalte arbejdshandlinger, der relaterer sig til konstruktion af aktiver, er i henhold til IAS 18.4 
omfattet af IAS 11 om entreprisekontrakter, og skal derfor som udgangspunkt ikke indregnes 
efter IAS 18, men efter IAS 11 såfremt de opfylder definitionen på en entreprisekontrakt.  

Aftalte arbejdshandlinger, der ikke relaterer sig til konstruktion af aktiver, er levering af 
tjenesteydelser, der indregnes efter IAS 18.20. 

Aftalte arbejdshandlinger, der relaterer sig til konstruktion af aktiver, skal vurderes ud fra 
definitionen af en entreprisekontrakt. De aftalte arbejdshandlinger, der relaterer sig til 
konstruktion af aktiver, kan omfatte både levering af tjenesteydelser og en kombination af 
tjenesteydelser og varer. 

Aftalte arbejdshandlinger, der ikke relaterer sig til konstruktion af aktiver, skal ikke vurderes ud 
fra definitionen af en entreprisekontrakt, men indregnes efter IAS 18. Omfatter de aftalte 
arbejdshandlinger en kombination af levering af tjenesteydelser og varer skal transaktionen 
indregnes som salg af varer efter IAS 18.14, og ikke IAS 18.20.  

5.3.4.3.1 Maskinkonstruktion 
Kontrakten omfatter udover salget af maskiner, ligeledes et identificerbart beløb til efterfølgende 
teknisk service. Omsætning fra salg af teknisk service vedrører ikke konstruktion af aktiver, og er 
derfor omsætning fra salg af tjenesteydelser, der indregnes efter IAS 18.20. 

I henhold til IAS 18.13 skal der ske udskydelse af tidspunktet for indregning af omsætning fra 
salg af teknisk service. Omsætning herfra indregnes over den periode, hvor tjenesteydelserne 
leveres i medfør af IAS 18.20. 

5.3.4.3.2 Øvrige identificerede komponenter 
Efter dekomponering, hvor vi har identificeret syv forskellige komponenter, er salg af grunden 
indregnet som salg af varer og teknisk service som salg af tjenesteydelser, resterer der følgende 
komponenter, som skal vurderes ud fra definitionen af en entreprisekontrakt: 

• kontrakt om anlæg af veje 

• kontrakt om konstruktion af enfamiliehus 

• kontrakt om opsætning af solafskærmning 

• kontrakt om konstruktion af maskiner 

• kontrakt om opsætning af ventilationsanlæg 
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5.3.5 Indregning efter IAS 11, Construction contracts 
Levering af ydelser, der relaterer sig til konstruktion af aktiver, skal vurderes ud fra definitionen 
af en entreprisekontrakt efter IAS 11. 

Der er tre kriterier, der skal være opfyldt for at transaktionen opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt:  

• der skal være indgået en bindende kontrakt inden det udførte arbejde igangsættes 

• kontrakten skal være en kontrakt om konstruktion eller nedtagning af et aktiv 

• kontrakten skal være individuelt forhandlet 

5.3.5.1 Bindende kontrakt 
For at kontrakten kan være omfattet af IAS 11 om entreprisekontrakter, skal der efter IAS 11.3 
være indgået en bindende kontrakt.70  

Såfremt der ikke er indgået en bindende kontrakt inden arbejdet igangsættes, kan omsætningen 
fra det udførte arbejde ikke indregnes efter IAS 11 som entrepriseomsætning, og skal derfor 
indregnes efter IAS 18.  

Omsætning, der ikke indregnes efter IAS 11, skal indregnes som enten salg af varer eller salg af 
tjenesteydelser efter IAS 18.  

 Anlæg veje Entreprise 
enfamiliehuse 

Sol-
afskærmning 

Maskin-
konstruktion 

Ventilations-
anlæg 

Er kontrakten indgået inden 
arbejdet igangsættes? Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabel 5.3: Alle kontrakterne er indgået inden arbejdet igangsættes. Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Som vist i tabel 5.3 er alle kontrakterne indgået inden arbejdet igangsættes. Kontrakternes 
indhold skal derfor vurderes. 

5.3.5.2 Kontraktens indhold 
Kontrakten skal i henhold til IAS 11.5 omfatte enten:  

• konstruktion, eller tjenesteydelser direkte forbundet med konstruktion, af et aktiv eller flere 
aktiver indbyrdes forbundne som følge af design, teknologi eller funktion, eller  

• nedtagning eller genoprettelse af aktiver, eller genoprettelse af miljøer efter nedtagning af 
aktiver.  

I henhold til IAS 11.5 skal kontrakten vedrøre konstruktion eller tjenesteydelser direkte forbundet 
med konstruktionen af et aktiv. Der kan også være tale om flere indbyrdes forbundne aktiver. 
                                                 

 
70 Samt jf. artikel af statsautoriserede revisorer Peter Gath & Søren Kok Olsen, KPMG: Revision & Regnskabsvæsen 
nr. 4 - april 2008 s. 14 
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Forbindelsen aktiverne imellem følger af deres design, teknologi eller funktion. Kontrakten kan 
også omfatte nedtagning eller genoprettelse af aktiver, eller genoprettelse af miljøer efter 
nedtagning af aktiver. 

Såfremt et af kriterierne ikke opfyldes, er der ikke tale om en kontrakt, der relaterer sig til 
konstruktion af et aktiv og kontrakten er derfor ikke omfattet af IAS 11. Den skal derimod 
indregnes efter reglerne i IAS 18. I sidstnævnte tilfælde skal der foretages en vurdering af, om 
kontrakten skal indregnes som salg af varer eller salg af tjenesteydelser. Relaterer kontrakten sig 
til opbygning eller nedtagning af et aktiv, skal der foretages en vurdering af om kontrakten kan 
klassificeres som individuelt forhandlet. 

Kontrakt Konstruktion af aktiv Nedtagning Genoprettelse 
Anlæg Veje Anlæg af veje 

 
 
Anlæg af nye aktivitetspladser 
på parkanlæg 
 
 
Etablering af nye murværk 

 
Fjernelse af eksisterende 
parkanlæg 
 
 
 
Fjernelse af eksisterende 
murværk 

- 

Entreprise Enfamiliehuse Bygning af enfamiliehus - - 
Solafskærmning Bygning af solafskærmning - - 
Maskinkonstruktion Bygning af maskine - - 
Ventilationsanlæg Bygning af ventilationsanlæg - - 
Tabel 5.4: Kontrakterne skal indeholde en aftale om enten opbygning eller nedtagning af et aktiv eller genoprettelse af 
miljø efter nedtagning af et aktiv. De uvalgte kontrakter omhandler aftale om enten opbygning eller nedtagning af et 
aktiv, men ingen af kontrakerne omhandler en aftale om genoprettelse af miljø efter nedtagning af et aktiv. Kilde: 
Egen tilvirkning. 
 

Som illustreret i tabel 5.4 er der for de udvalgte kontrakter hovedsageligt tale om konstruktion og 
i enkelte tilfælde nedtagning af et eller flere aktiver.  

Indholdet i alle kontrakterne er dermed i overensstemmelse med definitionen af en 
entreprisekontrakt. 

Det næste skridt i beslutningstræet er derfor at afgøre, om kontrakten er individuelt forhandlet.  

5.3.5.3 Individuelt forhandlet kontrakt 
Kontrakter, der opfylder kravet om at være individuelt forhandlet, opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt, og omsætningen herfra skal indregnes efter IAS 11.22 - IAS 11.23. 

Kontrakter der ikke opfylder kravet om at være individuelt forhandlet, skal indregnes som enen 
salg af varer eller salg af tjenesteydelser efter IAS 18. 
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Vi har i afsnit 4.1.2.5.6 fremført, at kriterierne for at en kontrakt kan klassificeres som en 
individuelt forhandlet kontrakt er:  

• aktivet skal være tilpasset kundens specifikke behov 

• køber skal have afgørende indflydelse på udformning, design, valg af materialer, indretning 
mv. 

• køber har ret til at ændre i de oprindelige planer 

• køber har ret til at indstille byggeriet eller udskifte entreprenøren 

Vurderingen af, hvorvidt der er tale om en individuelt forhandlet kontrakt, er som udgangspunkt 
en helhedsvurdering, hvormed opfyldelse af kriterierne vurderes samlet. Men de centrale kriterier 
til vurdering af, om kontrakten kan klassificeres som individuelt forhandlet, er, at køber har 
muligheden for at definere eller foretage væsentlige ændringer i design, udformning og valg af 
materialer. 

I praksis kan det diskuteres hvornår køber har tilstrækkelig indflydelse på udformning, design, 
valg af materialer, indretning mv. Til vurdering heraf læner vi os op ad Henrik Steffensens 
fortolkning i Revisorposten, nr. 3, 2008, hvor han giver en række operationelle eksempler på 
indikatorer for, at køber har en så høj grad af indflydelse, at en kontrakt skal opfattes som 
individuelt forhandlet71:  

• "Er det selve aktivet der er specielt, eller er der blot tale om en kompliceret installation af et 
standardaktiv? 

• Benyttes der mange timer på designet af aktivet i forhold til de totale omkostninger ved 
fremstillingen? 

• Hvor lang tid tager det (antal timer) at forhandle en aftale med en køber, og hvor meget af 
den tid benyttes på at udarbejde kundespecifikke tegninger, tilpasninger, installationsforlag 
mv.? 

• Er aktivet anvendeligt af andre i den pågældende form, som leveres til kunderne? 

• Er aktivet helt eller delvist en "lagervare" hos producenten, eller fremstilles det altid fra 
bunden? 

• Er medarbejderne afhængige af adgang til ingeniører og designere, når et aktiv fremstilles?" 

På baggrund af de i kapitel fire opstillede indikatorer for en individuelt forhandlet kontrakt og de 
af Henrik Steffensen opstillede eksempler har vi udarbejdet et spørgeskema til vurdering af, om 
kontrakterne er individuelt forhandlet. Spørgeskemaet er vist nedenfor i tabel 5.5. 

                                                 

 
71 Eksemplerne stammer fra artiklen "Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af årsregnskabslovens regler om 
entreprisekontrakter" i Revisorposten, nr. 3, 2008, side 4, af Henrik Steffensen 
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Nogle enkelte spørgsmål går igen ved flere indikatorer, idet indikatorerne på visse punkter 
overlapper hinanden. 

Alle spørgsmål skal besvares med et "Ja" eller "Nej". Som det første i processen afgøres det, 
hvorvidt der er tale om standard aktiver, som blot kræver en speciel og kompliceret installation. 
Såfremt dette er tilfældet og kan besvares med et "Ja" vil kontrakten ikke have forudsætninger for 
at kunne betragtes som individualiseret, idet det er selve det aktiv, der produceres eller opføres, 
der skal kunne betragtes som specialiseret.  

For alle øvrige spørgsmål peger et "Ja" i retning af, at aktivet kan betragtes som individualiseret. 
En individuel afsluttende vurdering af de samlede besvarelser for hver kontrakt danner baggrund 
for en beslutning om aktivets individualisering. 
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 Anlæg Veje Entreprenør 
enfamiliehuse 

Sol-
afskærmning 

Ventilations-
anlæg 

Maskin-
konstruktion 

Er der tale om en kompliceret installation 
af et standardaktiv - hvis NEJ besvares 
øvrige spørgsmål 

Nej Nej Ja Ja Nej 

Indikator nr. 1: 
Aktivet skal være individualiseret og 
tilpasset kundens specifikke behov 

     

Benyttes der mange timer på designet af 
aktivet i forhold til de totale omkostninger ved 
fremstillingen? 

Nej Nej I/A I/A Ja 

Tager det lang tid (mange timer) at forhandle 
en aftale med en køber? Nej Nej I/A I/A Ja 

Anvendes den tid primært til at udarbejde 
kunde specifikke tegninger, tilpasninger, 
installationsforslag mv.? 

Nej Nej I/A I/A Ja 

Kan prisen først beregnes baseret på 
udarbejdede tegninger? Ja Ja I/A I/A Ja 

Er medarbejderne afhængige af adgang til 
ingeniører og designere, når et aktiv 
fremstilles? 

Nej Ja I/A I/A Ja 

Er teknologien så kompleks at der under 
tilpasningen er en reel risiko for at udstyret 
ikke virker som forudsat hos kunden? 

Nej Nej I/A I/A Ja 

Skal aktivet for at kunne fungere, tilpasses 
specifikt til kunden? Ja Nej I/A I/A Ja 

Betales der en betydelig merpris i forhold til 
den almindelige standardvare? I/A Nej I/A I/A I/A 

Er aktivet uanvendeligt af andre i den 
pågældende form, som det leveres til kunden Nej Nej I/A I/A Ja 

Er aktivet uanvendeligt som standard 
lagervare for producenten I/A Nej I/A I/A Ja 

Indikator nr. 2: 
Køber skal have afgørende indflydelse 
på udformning, design, valg af 
materialer, indretning mv. 

     

Har kunden mulighed for frit at vælge mellem 
varer til udfærdigelsen af det endelige produkt 
(ikke fra et standardkatalog) 

Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Har kunden haft mulighed for at ændre på 
aktivets design undervejs i processen Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Indikator nr. 3: 
Køber har ret til at ændre i de 
oprindelige planer i kontrakten 

     

Kan køber ændre udformning, design, valg af 
materialer, indretning mv. undervejs Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Kan køber ændre i kontraktforholdene 
undervejs i forløbet Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Indikator nr. 4: 
Køber har ret til at indstille byggeriet 
eller udskifte entreprenøren 

     

Har køber ret til - mod betaling af evt. bod - at 
indstille byggeriet og evt. anvende en anden 
entreprenør til at fuldføre projektet 

Ja Ja Ir. Ir. Nej 

Har køber ret til tegningerne til det færdige 
produkt Ja Ja Ir. Ir. Nej 

Tabel 5.5: Illustration af hvorvidt de enkelte kontrakter opfylder kravet om, at kontrakten skal være individuelt 
forhandlet. Kilde: Egen tilvirkning. Tabellen er indsat som udfoldningsbilag. Se bilag 6. 
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5.3.5.3.1 Solafskærmning 
Virksomheden, der beskæftiger sig med solafskærmning, monterer standard produkter tilpasset 
kundens helt særlige behov. En stor del af virksomhedens ansatte beskæftiger sig med udvikling 
af metoder til konstant forbedring af funktionaliteten, når persiennerne er opsat. 

Produktudviklerne har med gode resultater udviklet en særlig motor, der forbedrer styringen af 
persiennerne og virksomheden anvender ofte denne særlige løsning i deres projekter. Motoren er 
en standard motor, der kan anvendes i uændret form í flere forskellige sammenhænge. Mange 
kontrakter løses udelukkende ved brug af standard persienner og tilbehør, som skæres til, males 
på virksomhedens eget værksted og monteres endeligt hos kunderne. 

Der købes derfor persienner ind hos udvalgte leverandører og persiennerne ligger på lager hos 
virksomheden. Når der modtages en ordre på levering af persienneløsninger, anvender de i høj 
grad lagervarer.  

Virksomheden har specialiseret sig i tilpasning og montering af specielle typer af persienner. 
Derimod kan det aktiv, virksomheden leverer til sine kunder, således ikke betragtes som 
individualiseret og tilpasset kundens behov. Det er den tilknyttede serviceydelse med montering 
af persiennerne, der er kompleks og kundetilpasset, hvorimod selve aktivet kun tilpasses i meget 
ringe grad. 

Derfor kan kontrakten ikke indregnes efter reglerne i IAS 11, men skal indregning ske efter IAS 
18.  

5.3.5.3.2 Ventilationsanlæg 
Også denne virksomhed beskæftiger sig med en kompliceret installation af et mere eller mindre 
standardiseret aktiv. Virksomhedens ansatte er designere og udviklere, der primært beskæftiger 
sig med udvikling, der skal forbedre virksomhedens markedsvilkår og differentiere deres produkt 
fra konkurrenternes med hensyn til miljøforanstaltninger.  

Denne kontrakt vil derfor heller ikke kunne indregnes efter kriterierne i IAS 11, der stiller krav 
om, at selve aktivet er individuelt. Indregning af omsætning fra denne type kontrakter skal derfor 
behandles efter reglerne i IAS 18.  

5.3.5.3.3 Maskinkonstruktion 
Maskinkonstruktions produktion af maskiner kan betragtes som individuel og tilpasset kundens 
behov. Indikatorerne om individuelt tilpasset aktiv, købers afgørende indflydelse på design og 
udformning samt købers ret til at ændre i de oprindelige planer i kontrakten kan alle - med 
undtagelse af et enkelt - besvares bekræftende. Det skal overvejes, om kunden for produktet 
betaler en betydelig merpris i forhold til et almindeligt standardprodukt. I denne situation har 
virksomheden vurderet, at det ikke er muligt at købe et tilsvarende standardprodukt.  

Til dette vil vi knytte den kommentar, at alle produkter til en vis grad altid vil være 
standardprodukter. Virksomhederne er specialister indenfor produktion af lige præcis den type af 
maskiner, og der vil i løbet af en vis periode naturligvis være to eller flere maskiner, der på flere 
måder en ens og minder om hinanden. Her er det dog vigtigt at fastlægge, at det ikke er det 
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afgørende, at fremstillingsvirksomhedens produktionsproces kan betragtes som individuel for 
hvert aktiv. Det er derimod det enkelte aktiv, der skal være individuelt tilpasset til hver kunde. 

Den 4. indikator for, at der er tale om en individuelt forhandlet kontrakt og som omhandler 
kundens ret til at indstille byggeriet (konstruktionen af aktivet) og/eller udskifte den valgte 
entreprenør, er ikke opfyldt. Vælger kunden i dette tilfælde at indstille sin ordre, vil det ikke være 
muligt at få produktet fremstillet hos en anden leverandør, idet Maskinproduktion har rettigheder 
til tegningerne og patenter på enkelte delkonstruktioner.  

Forholdet betragtes dog som en sekundær indikator for definitionen af individuelt forhandlet 
kontrakt. Ud fra en samlet vurdering er kontrakten individuelt forhandlet og opfylder alle kriterier 
for definitionen af en entreprisekontrakt, der skal indregnes efter reglerne i IAS 11. 

5.3.5.3.4 Entreprenør Enfamiliehus 
Virksomheden bygger huse foranlediget af bygherres ønsker. De igangsætter byggeriet, når 
kontrakten er underskrevet, og byggeriet tilpasses den enkelte bygherres ønsker. Nogle af de 
afgørende forhold for, hvorvidt aktivet kan betragtes som individuelt tilpasset kundens behov, er 
vurdering af hvor mange timer, der anvendes på design og kundetilpassede løsninger. Antallet af 
timer og forbrug af omkostninger på design skal ses i forhold til den samlede kontraktsum for 
hele byggeriet. Derudover ligger en vurdering af, om kundetilpasningen har medført en betydelig 
merpris for aktivet set i forhold til investering i et standardiseret aktiv. 

Det byggeri denne konkrete entreprisekontrakt omhandler, er baseret på tegninger arkitekten har 
udarbejdet i forbindelse med opførelse af et lignende hus. Tegningen er derfor ikke konstrueret 
specifikt til dette hus, men der er foretaget mange tilpasninger af tegningen, som f.eks. en 
anderledes ruminddeling, andet køkkeninventar og en anden udformning af garagen. Svarene på 
spørgsmålene om, hvorvidt aktivet er individualiseret og tilpasset kundens specifikke behov i 
relation til tidsforbruget på design, må derfor besvares benægtende.  

Foruden tidsforbruget anvendt på designet skal det overvejes, hvorvidt aktivet er uanvendeligt for 
andre brugere, end den i henhold til entreprisekontrakten forudbestemte. For så vidt angår et 
byggeri af et almindeligt beboelseshus som det pågældende vil sælger kunne afsætte huset til 
andre købere. For det første har de anvendt en tegning, som er anvendt tidligere, og for det andet 
er huset ikke så specielt indrettet, at prisen overstiger nytteværdien for alle andre end lige præcis 
den køber. Aktivet vurdere derfor ikke at være uanvendeligt for andre end den pågældende køber. 

De sekundære indikatorer for at en kontrakt kan betragtes som individuelt forhandlet, anses 
derimod alle for at være opfyldte. Køber har undervejs i byggeprocessen haft afgørende 
indflydelse på design, valg af materialer og indretning af huset. Det har været muligt for køber at 
definere særlige installationer, og i dette hus er der bl.a. installeret jordvarmeanlæg. Køber har 
ligeledes ret til tegningerne på det færdige hus og har derfor en reel mulighed for at annullere 
kontrakten med sælger mod en bod, og derefter entrere med en anden entreprenør til at 
færdiggøre byggeriet. 

På trods af, at selve aktivet ikke i overvejende grad kan betragtes som specielt og individuelt 
tilpasset kundens behov, er den samlede vurdering af kontraktforholdet, at der er tale om en 
individuelt forhandlet kontrakt på baggrund af, at de tre sekundære indikatorer er opfyldt. 
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5.3.5.3.5 Anlæg Veje 
Virksomhedens store anlægsprojekter er ofte for kommuner eller andre offentlige instanser. Det 
kan også være haveanlæg og indretning af omkringliggende arealer ved store nybyggerier eller 
store renoveringer af slotsparker. Den kunde, som skal have løst en opgave, udsender 
specifikationer over opgavens omfang og nøjagtige anvisninger om kravene til opgaven. 
Virksomheden udarbejder på grundlag heraf et tilbud, som kunden kan afslå eller acceptere. 

Virksomheden udfører derfor ikke selv den kundespecifikke tilpasning af projektet, og derfor 
besvares spørgsmålene i figuren omhandlende timeanvendelsen i forbindelse med design og 
kontraktforhandling med kunden med nej. Det skal dog opfattes således, at den tid, der anvendes 
på den kundespecifikke tilpasning, nok er lang og omfattende, men ikke anvendes af 
virksomheden selv. Dermed er det oplagt, at prisen på projektet først kan beregnes, når 
tegningerne fra kunden foreligger.  

Forholdende om, hvorvidt aktivet er uanvendeligt for andre i den form, det leveres til kunden, 
kan give anledning til diskussion i dette tilfælde. Der leveres en vej og anlæg af aktivitetspladser, 
som vi af virksomheden har fået oplyst er legeplads til en børnehave, en skole og i en park. En 
legeplads er ment til at skulle anvendes af børn i børnehaven og ikke af kommunen, som har 
bestilt arbejdet. Af den simple årsag kan aktivet næppe betragtes som uanvendeligt.  

Vi vælger dog den fortolkning af spørgsmålet i den givne situation, at aktivet der er bestilt med 
helt særlige og forud definerede egenskaber og tilpasset området i den specifikke børnehave og 
skole, ikke umiddelbart vil være anvendeligt for en anden skole uden tilpasninger af 
indretningen. 

Det afgørende forhold, der for denne kontrakt gør udslaget om individuelt forhandlet kontrakt, er 
indikator 2, hvor køber har haft den afgørende indflydelse på valg af materialer til anlægget. 
Køber udsteder præcise retningslinjer for, hvordan det færdige produkt helt nøjagtigt skal 
udformes. Entreprenøren har derfor ingen mulighed for alene at stille standard varer til rådighed i 
form af et katalog eller lignende.  

De to yderligere indikatorer om opsigelse af kontrakten og ændring af kontraktforholdene 
undervejs i processen taler også for, at kontrakten er individuelt forhandlet, da køber til enhver tid 
vil have rettighederne over tegninger og ændringer under vejs er indbygget i kontrakten, således 
at der gives nye tilbud på løbende ændringer. 

Ud fra en samlet bedømmelse af kontraktens indhold er det således indikator 2, 3 og 4 der i dette 
tilfælde er afgørende for, at kontrakten betragtes som individuelt forhandlet. 

5.3.5.3.6 Opsamling individuelt forhandlet kontrakt 
Mange entreprisekontrakter vil indeholde både et aktiv og en tilknyttet serviceydelse i form af 
installation og opsætning, teknisk service eller lignende. Det er helt afgørende først at identificere 
selve aktivet fra den tilknyttede serviceydelse for at kunne træffe beslutning om, hvorvidt det 
individuelle element i kontrakten omhandler den tilknyttede serviceydelse eller selve aktivet. 

Er det svært at afgøre, hvorvidt aktivet er et standardaktiv eller ej, kan det være en fordel at starte 
med besvarelse af de underliggende spørgsmål til indikator 1. om, hvorvidt aktivet er 
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individualiseret og tilpasset kundens behov. Svares der overvejende nej til de spørgsmål, er det en 
indikator for, at aktivet ikke er specielt, og at det derfor er installationen, der er individualiseret. 

Kan det på denne baggrund afgøres, at det ikke er selve aktivet, der er specielt men derimod 
installationsprocessen, der er krævende og kundespecifik, lever kontrakten ikke op til 
betingelserne om indregning efter IAS 11. 

Indikator 1 opfattes som den primære indikator, hvorimod de 3 øvrige anses som sekundære i 
forhold til begrebet individuelt forhandlet kontrakt. Svares der derfor ja til alle spørgsmålene 
under indikator 1, vil det ikke være afgørende for afgørelsen, om der svares nej til de 3 øvrige 
indikatorer. I dette tilfælde vil kontrakten være individuelt forhandlet og kunne indregnes efter 
IAS 11.  

De 3 sekundære indikatorer har først effekt, såfremt der kan drages tvivl om udfaldet af indikator 
1. Det vil være tilfældet, hvis der ikke er en overbevisende andel af svarene, der besvares 
bekræftende. 

De operationelle forhold, der viser sig at have afgørende betydning for udfaldet, er design af det 
enkelte aktiv. For at afgøre, om aktivet er specielt og individualiseret, anvendes den anvendte tid 
i forbindelse med design som en væsentlig indikator. Samtidig skal kunden have afgørende 
indflydelse på designet og valg af materialer til udførelsen. Udformningen og designet af aktivet 
er derfor afgørende for udfaldet af kontraktens indhold. Det er vigtigt at understrege, at det ikke 
er afgørende, hvorvidt virksomheden selv udfører designfunktionen, eller den udføres af kunden 
selv eller eventuelt en ekstern konsulent. 

5.3.5.4 Indregning af omsætning fra entreprisekontrakter 
Kontrakterne fra Anlæg veje, Entreprenør Enfamilieshuse og Maskinkonstruktion opfylder alle 
definitionen på en entreprisekontrakt og skal dermed indregnes efter IAS 11.22, hvormed de skal 
indregnes efter produktionsmetoden, når indregningskriterierne i IAS 11.22 opfyldes. 

Der er i forhold til Regnskabsvejledning 6 ikke sket en ændring af den regnskabsmæssige 
behandling af kontrakterne i de pågældende virksomheder. 

5.3.6 Sondring mellem salg af varer og salg af tjenesteydelser 
Omsætning fra aftaler der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, skal indregnes 
efter IAS 18 som enten salg af varer eller salg af tjenesteydelser.  

De kontrakter, der ikke er entreprisekontrakter, er solafskærmning og ventilation. 
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5.3.6.1 Salg af tjenesteydelser 
Efter IFRIC 15.15 indregnes omsætning alene som salg af tjenesteydelser, såfremt sælger 
udelukkende skal levere tjenesteydelser i henhold til kontrakten, modsat hvis sælger skal 
erhverve og levere materialer til konstruktion.  

Omsætning fra salg af tjenesteydelser indregnes efter IAS 18.20, hvormed omsætningen 
indregnes efter produktionsmetoden.  

Kriterium for indregning som salg 
af tjenesteydelser Solafskærmning Ventilation 

Hidrører omsætningen udelukkende 
fra salg af tjenesteydelser? Nej Nej 

Tabel 5.6: Hvorvidt omsætningen klassificeres som salg af varer eller salg af tjenesteydelser afhænger af, om 
omsætningen udelukkende hidhører fra salg af tjenesteydelser. Kilde: Egen tilvirkning.  
 

5.3.6.1.1 Solafskærmning 
Omsætningen fra kontrakterne i Solafskærmning stammer fra de fysiske persienner samt 
tjenesteydelser i form af tilpasning, konstruktion og montering. Der er således ikke tale om, at 
omsætningen alene stammer fra tjenesteydelser, og derfor kan den ikke indregnes efter IAS 
18.20. 

5.3.6.1.2 Ventilation 
Det samme gør sig gældende for Ventilation, hvor en stor del af kontraktsummen er tilpasning af 
ventilationsanlægget, men summen indeholder ligeledes salg af selve ventilationsanlægget. Dette 
kan derfor heller ikke betragtes udelukkende som salg tjenesteydelser men en kombination af 
både ydelser og varer. 

Idet omsætning fra kontrakterne i ingen af tilfældene udelukkende skal levere tjenesteydelser, 
men kontrakten indeholder både levering af materialer og tjenesteydelser, er der derfor for begge 
kontrakter tale om levering af varer.  

5.3.7 Indregning af omsætning fra salg af varer  
Skal sælger som en del af aftalen levere en kombination af materialer til konstruktion og 
tjenesteydelser, skal hele omsætningen indregnes som salg af varer iht. IFRIC 15.16, hvormed 
omsætningen indregnes efter IAS 18.14.  

Omsætning der stammer fra salg af varer, skal som hovedregel indregnes efter salgsmetoden. 
Såfremt der er løbende overgang af kontrol og risici og fordele til køber, skal omsætningen 
indregnes efter færdiggørelsesgraden i henholdt til IFRIC 15.17. Der skal dermed sondres mellem 
levering hvor der er løbende overgang, og levering hvor der ikke er løbende overgang. 
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5.3.7.1 Løbende overgang af kontrol og risiko med aktivet 
Omsætning fra salg af varer skal indregnes løbende såfremt kontrol, risici og fordele overgår til 
køber i takt med arbejdets udførelse. 

Når kontrol, risici og fordele overgår i takt med arbejdets udførelse, indregnes omsætningen, når 
de øvrige kriterier i IAS 18.14 opfyldes. Efter IAS 18.14 skal kontrol, risici og fordele været 
overgået til køber. De øvrige kriterier i IAS 18.14 er:  

• virksomheden må ikke bibeholde sin fortsatte ledelsesmæssige engagement 

• omsætningen skal kunne måles pålideligt 

• omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen skal kunne måles pålideligt  

• det er sandsynligt at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå 
virksomheden 

Da kriterierne skal anvendes i forbindelse med løbende overgang, hvor indregningen sker i takt 
med arbejdets udførelse, omskriver vi kriterierne til:  

• sælger må ikke oppebære et fortsat ledelsesmæssigt engagement 

• omsætningen skal løbende kunne måles pålideligt 

• omkostninger, der løbende er medgået til konstruktionen, skal kunne måles pålideligt  

• det er sandsynligt, at den omsætning der løbende indregnes, vil resultere i en modydelse fra 
køber 

Er der løbende overgang af kontrol, risici og fordele, så skal omsætningen i henhold til IFRIC 
15.17 indregnes efter produktionsmetoden, efter retningslinjerne i IAS 11.22. Som beskrevet i 
afsnit 4.2.1.3 ovenfor indebærer det, at også følgende kriterium skal opfyldes, ud over kriterierne 
i IAS 18.14: 

• omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden skal kunne måles pålideligt 

Omsætning fra kontrakter, hvor der ikke er løbende overgang af kontrol, risici og fordele 
indregnes efter IAS 18.14 ved endelig levering efter endt produktion, altså efter salgsmetoden. 



Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden  

 

95 

Kriterier for løbende indregning  Solafskærmning Ventilation 
Fastgøres aktivet til købers grund/ejendom/aktiver i takt med 
arbejdets udførelse?  Ja Nej 

Er det sandsynligt, at den omsætning der løbende indregnes vil 
resultere i en modydelse? Ja Ja 

Kan omsætningen måles pålideligt? Ja Ja 

Kan omkostningerne der løbende er medgået til konstruktion af 
aktivet måles pålideligt? Ja Ja 

Kan omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden 
måles pålideligt? Ja Ja 

Kan der svares benægtende på følgende indikatorer på, at 
sælger bevarer risici og fordele?  
• Sælger har en forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende 

kvalitet ud over det, der følger af en sædvanlig garanti. 
• Indtægten fra salget er afhængig af købers videresalg af 

varerne. 
• Varen er leveret under forudsætning af efterfølgende 

installation, hvor denne installation må betragtes som en 
ikke uvæsentlig del af kontrakten. 

• Køber har ret til at returnere varerne, og der er usikkerhed 
om, hvorvidt varerne vil blive returneret.  

 
Ja 
 
 

Ja 
 

Ja 
 
 

Ja 
 

 
Ja 
 
 

Ja 
 

Nej 
 
 

Ja 
 

Kan der svares benægtende på følgende indikatorer på, at 
sælger bevarer det ledelsesmæssige engagement? 
• Sælger bevarer systemer til administration af aktivet  
• Sælger beskæftiger medarbejdere hvis arbejdstid i nogen 

eller højere grad medgår til administration og/eller 
håndtering af aktivet 

 
 

Ja 
 

Ja 
 

 
 

Ja 
 

Ja 
 

Tabel 5.7: Tabellen viser indregningskriterierne der skal opfyldes for, at omsætning fra salg af varer kan indregnes 
efter IAS 18.14 i takt med arbejdets udførelse. Kilde: Egen tilvirkning.  
 

5.3.7.1.1 Solafskærmning 
I spørgeskemaet til vurdering af om der er løbende levering, er der for Solafskærmning svaret 
"Ja" til alle spørgsmål. 

Persiennerne tilpasses på virksomhedens eget værksted. Her monteres de på købers bygning i takt 
med at persiennerne er færdigtilpassede på virksomhedens værksted. Efter virksomhedens udsagn 
er den primære del af arbejdet selve monteringen. Den løbende montering af persiennerne er en 
løbende fastgørelse til købers ejendom i takt med arbejdets udførelse, hvilket i spørgeskemaet er 
indikeret med et "Ja" ud for spørgsmålet, om aktivet fastgøres til købers grund/ejendom/aktiver i 
takt med arbejdets udførelse. Da monteringen er en væsentlig del af arbejdet, vurderer vi, at det 
også er den kritiske proces og derfor også den indtægtsskabende.  

En af indikatorerne på, at risici og fordele ikke overgår løbende til køber, er, hvis aktivet efter 
endt produktion skal installeres, hvilket ikke er tilfældet med persiennerne i denne kontrakt, da 
monteringen netop udføres løbende. Havde fakta dog været, at persiennerne alle skulle monteres 
på én gang efter endt produktion af samtlige persienner, ville dette være en indikator på, at risici 
og fordele først overgik til køber ved denne montering. 



 Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden 

 

 

96 

Der er ingen indikatorer på, at sælger bevarer risici og fordele eller ledelsesmæssigt engagement 
over persiennerne, efter persiennerne er monteret hos køber, og vi vurderer derfor, at 
omsætningen fra kontrakten kan indregnes efter produktionsmetoden som løbende levering af 
varer.  

Omsætningen kan derfor indregnes i takt med monteringen udføres og når de øvrige kriterier i 
IAS 18.14 opfyldes.  

5.3.7.1.2 Ventilation 
Ventilation producerer ventilationsanlæg, der er standardprodukter der tilpasses den enkelte 
kunde. Kontrakten omfatter levering af både selve ventilationsanlæggene og timer til tilpasning af 
det enkelte ventilationsanlæg efter kundens behov. Timerne knytter sig til arbejde udført efter 
ventilationsanlægget er produceret på færdigvarestadiet, og udgøres af tid dels til opmåling og 
dels til samling af komponenterne.  

Samlingen af anlægget foretages delvist hos sælger, og delvist på købers grund umiddelbart inden 
selve monteringen. Men konstruktionen af aktivet finder ikke sted på købers grund. Aktivet 
vurderes derfor at blive installeret efter endt produktion hos kunden. 

Ventilationsanlægget fastgøres således ikke på købers ejendom i takt med arbejdets udførelse, og 
der er derfor svaret "Nej" til spørgsmålet om aktivet fastgøres til købers grund/ejendom/aktiver i 
takt med arbejdets udførelse. Alle de øvrige spørgsmål er besvaret med et "Ja". 

Hvorvidt aktivet fastgøres til købers grund/ejendom/aktiver i takt med arbejdets udførelse er 
centralt for, at kontrol, risici og fordele overgår til køber i takt med arbejdets udførelse, og der 
dermed er tale om løbende levering der skal indregnes efter produktionsmetoden.  

Kontrakten er således en kontrakt om levering af varer efter salgsmetoden. Se afsnit 5.3.7.2 
nedenfor om levering af varer efter endt produktion.   

5.3.7.1.3 Opsamling løbende indregning 
Det væsentligste kriterium for, hvorvidt der sker en løbende levering vil være, om aktivet 
fastgøres på købers grund/ejendom/aktiv i takt med arbejdets udførelse.  

Såfremt dette kriterium er opfyldt, skal der ske indregning efter produktionsmetoden, med mindre 
der er indikatorer på, at sælger har bevaret risici og fordele eller ledelsesmæssig involvering i 
aktivet.  

Kontrakter, hvor løbende indregning hovedsageligt er aktuel, er kontrakter, der er indgået i 
forbindelse med produktion af standardaktiver eller aktiver der er variationer af standardaktiver. 
Disse kontrakter opfylder ikke definitionen på entreprisekontrakter. 

For Solafskærmning er det den løbende montering af aktivet, der er den primære ydelse. Den 
løbende fastgørelse sker i det væsentlige i takt med udførelse af den primære ydelse, og der er 
derfor tale om løbende levering. 

Ventilation leverer primært rådgivning, før aktivet monteres. For Ventilation finder tilpasningen 
sted løbende, men på virksomhedens eget værksted. Når den primære ydelse finder sted, uden 
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aktivet er leveret eller monteret hos kunden, mener vi derfor ikke, at der kan være tale om 
løbende indregning. 

5.3.7.2 Levering af varer efter endt produktion 
Såfremt der ikke er løbende overgang af kontrol, risici og fordele eller opfyldelse af kriterierne i 
IAS 18.14, så skal omsætningen indregnes efter endt konstruktion, når alle kriterierne i IAS 18.14 
er opfyldt, hvormed der indregnes efter salgsmetoden.  

Kontrakten om konstruktion af ventilationsanlæg opfylder ikke kriterierne for løbende indregning 
efter IAS 18.14, hvormed omsætningen fra kontrakten skal indregnes ved levering efter endt 
produktion. 

5.3.8 Ændring af anvendt regnskabspraksis 
Såfremt indregning af omsætning efter IFRS har medført en ændring i anvendt regnskabspraksis, 
skal der i anvendt regnskabspraksis anføres en bemærkning herom. Det vil være hensigtsmæssigt 
over for regnskabslæser at anføre bemærkningen under overskriften "Ændring af 
regnskabspraksis som følge af ny fortolkning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen". 

Ændringen af regnskabspraksis medfører følgende ændringer af regnskabet:  

• alle berørte regnskabsposter skal opgøres efter den nye regnskabspraksis 

• sammenligningstallene skal tilpasses således, at disse er opgjort på samme måde som 
regnskabstallene for indeværende regnskabsår 

• den akkumulerede effekt af ændringen fra tidligere regnskabsår skal indregnes direkte på 
egenkapitalen primo 

Beskrivelsen af den ændrede regnskabspraksis skal altså medtages i årsrapporten for 2008 for 
virksomheden der producerer ventilationsanlæg under anvendt regnskabspraksis, og 
regnskabstallene skal korrigeres som beskrevet ovenfor.   

5.4 Delkonklusion 
Hvilke generelle retningslinjer kan på baggrund af de udvalgte entreprisekontrakter opstilles for 
virksomhedernes fremtidige valg af korrekt indregningsmetode? 

Kontrakter om opbygning af aktiver klassificeres som fire mulige forskellige typer af kontrakter, 
1) entreprisekontrakter, 2) salg af tjenesteydelser, 3) salg af varer, hvor der er løbende levering og 
4) salg af varer, hvor levering finder sted efter endt konstruktion.  

I de tre førstnævnte tilfælde skal kontrakten indregnes efter produktionsmetoden, mens den i det 
sidstnævnte tilfælde skal indregnes efter salgsmetoden. 

I dekomponeringsprocessen skilles transaktioner ud, som har selvstændig kommerciel substans, 
og som udgøres af enten salg af varer, der er anskaffet med videresalg for øje, eller af 
tjenesteydelser, der ikke direkte relaterer til opbygning af et aktiv. Tilsvarende transaktioner, der 
vedrører eventuel omsætning fra salg af renter, royalty eller udbytte, må ligeledes separeres fra. 
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Kontrakter klassificeres som entreprisekontrakter, når kontrakten opfylder definitionen på en 
entreprisekontrakt, som er defineret ved, at det er en individuelt forhandlet kontrakt om 
opbygning eller nedtagning af aktiver. At kontrakten er individuelt forhandlet betyder, at der skal 
foreligge en gyldig kontrakt, inden arbejdet igangsættes, samt at køber har mulighed for at 
definere eller ændre betydelige strukturelle elementer af designet, herunder konstruktion, valg af 
materialer, indretning og lignende før eller under opbygningsprocessen.  

Kontrakter klassificeres som tjenesteydelser, såfremt kontrakten alene omfatter salg af 
tjenesteydelser. Der er i dette tilfælde ingen krav til at en kontrakt skal være indgået, men en 
tjenesteydelse defineres som et aftalt arbejde der udføres over en tidsperiode. 

Kontrakter klassificeres som salg af varer, såfremt transaktionen omfatter levering af 
tjenesteydelser i kombination med levering af varer. 

Omsætning fra levering af varer, hvor der er løbende overgang af kontrol, risici og fordele i takt 
med arbejdets udførelse, indregnes som salg af varer med løbende levering. Kontrol, risici og 
fordele overgår til køber i takt med arbejdets udførelse i de tilfælde, hvor det aktiv der opbygges i 
takt med arbejdets udførelse fastgøres til købers grund/ejendom/aktiv. Der er ingen krav om, at 
en kontrakt er indgået inden arbejdet igangsættes, for at omsætning fra salg af varer med løbende 
levering kan indregnes i takt med arbejdets udførelse.  

Hvordan kan udvalgte entreprisekontrakter indregnes under rammerne fastlagt i IAS 11, IAS 18 
og IFRIC 15? 

De generelle retningslinjer er tydeligt afgørende i praksis, hvilket fremgår, når de udvalgte 
kontrakter sammenholdes ud fra hvilke kriterier der er afgørende for klassifikation af 
transaktionstypen, som det er illustreret nedenfor i tabel 5.8. Vi har i øvrigt ikke er kommenteret 
yderligere, idet indholdet af tabellen er selvforklarende. 
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Kontrakt Transaktion Klassifikation Afgørende kriterier Standard 
Ind-

regnings-
metode 

Enfamiliehus Opbygning 
af 

enfamiliehus 

Entreprise-
kontrakt 

• Køber har mulighed for at 
definere alle elementer ved 
huset, herunder materialer, 
installationer, konstruktioner 
og design 

IAS 11.22 Produk-
tions-

metoden 

 Salg af 
grund 

Salg af vare 
med levering 

ved overgang af 
ejendomsretten 

• Der er afgivet individuelt tilbud 
og ført individuel forhandling 
om grunden, der også har 
selvstændig kommerciel 
substans, hvorfor den udgør 
en selvstændig transaktion 

• Grunden er erhvervet med 
videresalg øje 

IAS 18.14 Salgs-
metoden 

Anlæg Anlæg af vej Entreprise-
kontrakt 

• Der er udarbejdet tegninger 
specifikt til dette projekt og 
prisen er helt afhængig af 
disse tegninger. Der er 
medgået mange timer til 
udarbejdelse af tegningerne. 

• Kunden har selv opstillet de 
nøjagtige specifikationer til 
projektet 

IAS 11.22 Produk-
tions-

metoden 

Solaf-
skærmning 

Opsætning 
af 

persienner  

Salg af vare 
med løbende 

levering 

• Persiennerne er en variation 
over standardprodukter, 
derfor ikke entreprisekontrakt. 

• Persiennerne monteres på 
købers ejendom i takt med 
arbejdets udførelse, og 
monteringen udgør en 
væsentlig andel af det udførte 
arbejde. 

IAS 18.14 Produk-
tions-

metoden 

Maskin-
konstruktion 

Opbygning 
af maskine 

Entreprise-
kontrakt 

• Maskinerne er udarbejdet 
efter købers specifikationer og 
behov.  

• Der medgår mange timer til 
konstruktion, ingeniørtimer og 
tegning af maskinerne. 

IAS 11.22 Produk-
tions-

metoden 

 Salg af 
teknisk 
service 

Salg af tjeneste-
ydelse 

• Service fremgår med et 
selvstændigt beløb i 
kontrakten 

IAS 18.20 Produk-
tions-

metoden 

Ventilation Opsætning 
af 

ventilations-
anlæg 

Salg af vare 
med levering 

efter endt 
produktion 

• Ventilationsanlægget er en 
variation af en standardvare, 
derfor ikke entreprisekontrakt 

• Monteringen på købers 
ejendom udgør en uvæsentlig 
andel af det udførte arbejde 
og sker på én gang efter 
anlægget i det væsentlige er 
færdiggjort. 

IAS 18.14 Salgs-
metoden 

Tabel 5.8: De udvalgte kontrakter er sammenholdt ud fra hvilke afgørende kriterier der er for klassifikation af 
transaktionstypen, og dermed hvilken standard der skal anvendes for den pågældende transaktion og således også 
den regnskabsmæssige behandling. Kilde: Egen tilvirkning. 
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De generelle retningslinjer er dermed kvalificerende til at beskrive, hvordan transaktionstypen 
regnskabsmæssigt skal behandles og klassificeres.  

Indregning efter IFRS har kun haft betydning for én af de i alt fem udvalgte kontrakter, idet de 
fire øvrige fortsat har kunnet anvende produktionsmetoden til indregning af omsætning, hvilket 
er den samme regnskabsmæssige behandling der er anvendt efter de danske 
regnskabsvejledninger.  

Virksomheden, der producerer ventilationsanlæg, og som er den virksomhed der skal anvende 
salgsmetoden til indregning af omsætning, rammes dermed af stramningen, som Styrelsen lægger 
op til i notatet om anvendelse af produktionsmetoden. Kontrakten er for virksomheden meget 
typisk, og brugerne af virksomhedens regnskab bliver derfor påvirket, idet omsætningen skal 
indregnes efter salgsmetoden og ikke efter produktionsmetoden. I de år, hvor der indgås færre 
større kontrakter, vil der være udsving i den i regnskabet indregnede omsætning fra år til år. I de 
år, hvor der er flere kontrakter af kortere varighed, har det dog mindre betydning, idet 
indregningen vil finde sted ved levering, men med kortere mellemrum og derfor mere jævnt over 
tid. I de senere år har virksomheden haft en længere række af kortvarige kontrakter, men også 
enkelte større kontrakter. For denne virksomhed er det for regnskabsbruger af mindre betydning, 
idet der også er kontrakter af kortere varighed som er med til at udjævne omsætningen.  

For virksomheder, der udelukkende har kontrakter af længere varighed, men som ikke kan 
indregne efter produktionsmetoden, vil det for deres regnskabsbrugere have betydning i form af 
mindre grad af relevans. 
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6 Konklusion 

Indenfor den opstillede afgrænsning omhandler afhandlingen besvarelse af den overordnede 
problemformulering, der lyder: 

Hvilke konsekvenser har det af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte notat om 
anvendelse af produktionsmetoden for virksomheder, der aflægger årsrapport efter 
årsregnskabsloven, og for deres regnskabsbrugere? 

Et notat som det af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedte, er ikke juridisk bindende. Det er 
derimod et udtryk for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tolkning af lovgrundlaget. 
Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 anses juridisk for at være identiske, da dette er anført i 
lovbemærkningerne. Styrelsen kan derfor kræve af virksomheder, der aflægger årsrapport efter 
årsregnskabsloven, at de skal opfylde kriterierne i IAS 11 om entreprisekontrakter.  

I medfør af Styrelsens notat skal årsregnskabsloven og dermed Regnskabsvejledning 6 derfor 
tolkes i overensstemmelse med IAS 11. Dette medfører umiddelbart at alene konstruktion af 
aktiver, der kan betragtes som individuelt forhandlet, kan indregnes efter produktionsmetoden. 

Forventningen fra revisorer og regnskabsteoretikere var derfor ved udsendelsen af notatet i januar 
2008, at anvendelsesmulighederne for produktionsmetoden ville blive begrænset betydeligt som 
følge af de skærpede krav i henhold til IAS 11. 

I juni 2008 udkom IFRIC 15, som er et fortolkningsbidrag til IAS 18. Her tilkendegives, at også 
virksomheder, der konstruerer aktiver, der kan betragtes som løbende overdraget til kunden, kan 
indregnes efter produktionsmetoden. Det medfører, at også kontrakter, der ikke opfylder den 
stramme definition på at være en entreprisekontrakt i henhold til IAS 11 også har mulighed for at 
blive indregnet efter produktionsmetoden. 

Dermed har notatets betydning for virksomheder, der producerer til ordre og anvender 
entreprisekontrakter, fået en mindre betydning med udgivelsen af IFRIC 15. Notatet berører 
således alene virksomheder, der har kontrakter, der ikke kan betragtes som individuelt 
forhandlede, og hvor der ikke sker en løbende overgang af kontrol, risiko og fordele i takt med 
produktionen. 

Den type af virksomheder, der rammes af notatets stramninger er derfor dem, der konstruerer 
standard aktiver, og som ikke fastmonterer aktivet på kundens grund eller ejendom løbende i 
produktionsprocessen. Det gælder f.eks. virksomheden Ventilation, der producerer 
ventilationsanlæg, hvor selve anlægget er et standard aktiv, og kontrakten derfor ikke opfylder 
betingelserne for indregning efter IAS 11. Samtidig foregår tilpasning af aktivet hos sælger selv, 
og aktivet fastmonteres ikke hos kunden løbende i processen. Aktivet kan derfor ikke - som 
tidligere - indregnes efter produktionsmetoden. 
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Øvrige virksomheder, der anvender entreprisekontrakter og som konstruerer individuelt 
forhandlede aktiver, yder tjenesteydelser eller løbende opfylder kriterierne i IAS 18.14 (løbende 
overgang af risiko og fordele), kan fortsat anvende produktionsmetoden som indregningsmetode 
for indtægter. Det er derfor vores vurdering, at IFRIC 15 har medført en lempelse i forhold til den 
oprindelige udmeldelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om anvendelse af 
produktionsmetoden. 

Regnskabsbrugerne indenfor det valgte segment af virksomheder er primært leverandører, 
långiver og kunder. De vægter oplysninger i årsrapporten, der medfører forbedring af 
prognoseværdien, herunder i høj grad oplysninger om virksomhedens indtjeningsevne fra den 
primære drift. Afspejling af virksomhedens indtjeningsproces er derfor et kvalitetskrav fra 
regnskabsbrugerne. Det er vores holdning, at ordreproducerende virksomheders 
indtjeningsproces bedst afspejles ved brug af produktionsmetoden, da salgsmetoden medfører, at 
indregningstidspunktet bliver udtryk for tilfældighed. 

Vi har foretaget en samlet vurdering af de nuværende kriterier for anvendelse af 
produktionsmetoden set i forhold til brugernes ønsker, og vi mener at det mest hensigtsmæssige 
kriterium er at stille krav om, at der foreligger en bindende kontrakt inden arbejdet påbegyndes. 
Det begrundes med, at virksomheder, der igangsætter en produktion, inden de har indgået en 
bindende salgskontrakt, forventes at producere til eget varelager, i modsætning til at producere 
aktivet til en specifik kunde. Når der produceres til ordre, er produktion af aktivet den kritiske 
proces, hvorimod salget af aktivet er kritisk for indtjeningen, når virksomheden producerer til 
lager. Hermed opnås konsistens i indregningsprincipperne for entreprisekontrakter. 

Vi kan derfor konstatere, at vi på dette punkt er uenige med standardsættere, der stiller yderligere 
specifikke kriterier for anvendelse af produktionsmetoden. Vi mener ikke, at de yderligere krav i 
højere grad imødekommer begrebsrammens kvalitetskriterier om relevante og pålidelige 
informationer til regnskabsbrugerne. Dette anser vi for at være udtryk for et ønske om at 
begrænse brugen af metoden. Med udgangspunkt i regnskabsbrugernes behov, mener vi derimod, 
at produktionsmetoden bør være udgangspunktet for indregning af omsætning fra 
ordreproducerende virksomheder, og salgsmetoden alene kan anvendes, såfremt indregning efter 
denne metode vil vise det samme billede af virksomheden. Det skal bemærkes, at anvendelse af 
produktionsmetoden til enhver tid kræver, at omsætning hidhørende fra kontrakten, påløbne 
omkostninger både under og efter konstruktionen samt færdiggørelsesgraden skal kunne måles 
pålideligt. Vi mener, at kravet kan være udtryk for, at standardsætterne forsat udviser et 
forsigtighedsprincip i relation til indregning af omsætning. 

Afhandlingens formål har været at afdække den effekt, det udsendte notat ville få for 
regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, der anvender årsregnskabsloven som lovgrundlag. 
Spørgsmålet i problemformuleringen er besvaret via en metode, der ikke sætter os i stand til at 
drage en generel konklusion om, hvordan det vil påvirke virksomheder, der indregner omsætning 
efter produktionsmetoden. Derimod har vi på baggrund af udvalgte entreprisekontrakter 
udarbejdet en vejledning til, hvordan konkrete kontrakter skal indregnes.  

Opgaven er derfor rettet til virksomheder og øvrige regnskabsaflæggere med håbet om, at de 
udarbejdede spørgeskemaer og generelle anvisninger kan anvendes ved klassificering af andre 
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entreprisekontrakter end de 5 udvalgte. Således har vi ønsket at bidrage med vejledning i praktisk 
anvendelse og fortolkning af IAS 11, IAS 18 og IFRIC 15. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke i skrivende stund udsendt notat omhandlede deres 
holdning til betydningen af IFRIC 15. Samtidig findes der ikke artikler eller andre officielle 
fortolkninger og holdninger til den praktiske betydning af IFRIC 15. Der foreligger derfor endnu 
et element af usikkerhed omkring fortolkningen af den betydning IFRIC 15 vil få for aflæggelsen 
af årsrapporter efter årsregnskabsloven. 
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7 Perspektivering 

Inkonsistens mellem indregningskriterierne i IAS 11 og IAS 18 har tilbage i 2001 ført til et 
samarbejde mellem IASB og FASB om et konvergensprojekt ”Revenue Recognition project”. 
Dette har til formål at forsøge at harmonisere regnskabsstandarderne og dermed skabe 
international ensartethed i indregningskriterier for omsætning.  Boardet har medio december 
2008 udgivet et discussion paper, der behandler en række emner, der er relevante for 
konklusionerne i nærværende afhandling. 

Al kontraktmæssig omsætning er omfattet af den foreslåede standard. En kontrakt betragtes som 
en hvilken som helst forpligtende aftale om salg af enten varer eller serviceydelser til en kunde.  
Der skelnes ikke mellem skriftlige kontrakter eller andre forpligtende kontrakter. Sondring 
mellem entreprisekontrakter og øvrige kontrakter om opbygning af aktiver vil således ikke 
længere være relevant. Boardet vil efter en gennemgang af kommentarer til det udsendte 
discussion paper overveje, hvorvidt visse kontraktforhold skal udelades af den samlede standard 
for omsætning.  

Der opereres i forslaget med begreberne omsætning, kontraktmæssige aktiver og 
kontraktmæssige forpligtelser. Omsætning defineres som stigning i det kontraktmæssige aktiv i 
form af et juridisk bindende løfte fra en virksomhed om at overdrage en økonomisk ressource til 
en kunde, eller som reduktion af den kontraktmæssige forpligtelse hidhørende fra levering af 
produkter til kunden. Omsætningen indregnes løbende i takt med indfrielse af 
aktivitetsforpligtelsen. På tidspunktet for indgåelse af kontrakten er det kontraktmæssige aktiv og 
den kontraktmæssige forpligtelse ens. I takt med overdragelse af kontrol med aktivet eller 
udførelsen af ydelsen reduceres forpligtelsen, og omsætningen realiseres. Som følge af kundens 
indbetalinger reduceres det kontraktmæssige aktiv.  

Overordnet set vil det efter vores opfattelse være en forbedring af standarderne, hvis al 
kontraktmæssig omsætning reguleres efter en fælles standard uden skelnen mellem 
entreprisekontrakter og andet salg. Det vil medføre, at den sondring mellem IAS 11 og IAS 18, 
der i dag medfører definitionsmæssige problemstillinger, og samtidig medfører at næsten 
identiske kontrakter behandles efter forskellige regelsæt, undgås. 

Discussion paper antager det udgangspunkt, at det kritiske punkt for opfyldelse af 
aktivitetsforpligtelsen er det tidspunkt, hvor producenten overdrager kontrollen over aktivet til 
kunden. Normalt vil det være det tidspunkt, hvor kunden fysisk har varen i sin besiddelse. For en 
hensigtsmæssig anvendelse af kriteriet kræves det, at der findes tilstrækkelig uddybende 
vejledning til præcist at fastlægge det kritiske tidspunkt i de situationer, hvor udfaldet ikke er 
indlysende. Det gælder f.eks. for kontrakter, der omfatter konstruktion af aktiver. 
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Indikatorer Klassifikation efter 
IFRS 

Klassifikation efter 
Revenue 

Recognition Project 
Indregning 

• Tjenesteydelse om opbygning 
af aktiv 

Tjenesteydelse 
/entreprisekontrakt 

Aftale om salg af 
tjenesteydelse 

Indregning over den 
periode arbejdet 

udføres 
• Aktiv specialiseret til køber Entreprisekontrakt 

• Opbygning på købers grund Vare med løbende 
levering 

• Opbygning på sælgers grund 
• Kontrol overgår i forbindelse 

med overlevering til køber 

Vare med levering efter 
endt produktion 

Aftale om salg af en 
vare 

Indregning på én gang 
ved overlevering til 

køber 

Tabel 7.1: Indikatorerne, der er afgørende for klassifikation af transaktionen, bliver tilsyneladende de samme efter 
Revenue Recognition Project, som er afgørende under IFRS med IFRIC 15. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Tabel 7.1 ovenfor viser de væsentligste kriterier fra den gældende regnskabsregulering 
sammenlignet med kriterierne i det nye forslag. Da regnskabsreguleringen også i Danmark peger 
imod internationalisering, forventes en ny international standard ligeledes at få indflydelse på 
regnskabsaflæggelsen i de virksomheder, der anvender årsregnskabsloven som lovgrundlag og 
dermed for de virksomheder, der er omfattet af denne afhandling. 

I discussion paper anvendes de samme indikatorer for, hvorvidt der kan ske indregning løbende i 
takt med arbejdets udførelse, som henholdsvis IAS 11 med kravet om et individuelt aktiv og 
IFRIC 15 i form af reglerne omkring indregning ved løbende overgang af risiko og kontrol med 
aktivet. Såfremt aktivet kan betragtes som individuelt tilpasset kundens behov i dets udformning 
og design, betragtes det ifølge det nye forslag til standard for en serviceydelse, der indregnes i 
takt med udførelsen. En stærk indikator for, at kontrollen med aktivet løbende overgår til kunden 
er, hvorvidt aktivet opføres på købers grund. Dette medfører ligeledes, at arbejdet klassificeres 
som serviceydelse og kan indregnes løbende i takt med arbejdets udførelse. 

Således vil den nye standard i den foreliggende form ikke medføre ændringer i 
indregningstidspunktet for kontraktmæssig omsætning knyttet til konstruktion af aktiver. 
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Bilag 2: Interview af storkundechef 
Morten Borg Broustbo, Nykredit 

 

Interview med erhvervsrådgiver og storkundechef Morten Borg Broustbo (MBB), Nykredit.  
 
Interviewer Rikke Jakobsen (RJA) og Lea Andersen (LEA). 
 
RJA: Kender du de to indregningsmetoder produktionsmetoden og salgsmetoden? 
MBB: Jeg kender hovedtrækkene i metoderne. 
RJA: Når I får en årsrapport fra kunderne - hvordan bruger I den og hvordan læser I den? 
MBB: Vi læser hele årsrapporten - først læser vi revisors påtegning, om der er taget forbehold 
eller indføjet supplerende oplysninger, som vi skal være opmærksomme på. Dernæst læser vi 
ledelsesberetningen for at danne os et indtryk af, om ledelsen er tilfreds med årets resultat. 
Dernæst læser vi anvendt regnskabspraksis, særligt hvordan aktiverne værdiansættes. Hernæst 
kigger vi på indtjening, driftsindtjening og dækningsbidrag. Vi er særlige opmærksomme på at 
vurdere den primære drift og ikke medtage særlige avancer i året, men alene virksomhedens 
løbende drift. 
RJA: Laver I korrektioner til den modtagne årsrapport? 
MBB: Det eneste vi laver er korrektion af balancen i form af totalindkomst på egenkapitalsiden. 
På resultatsiden korrigerer vi f.eks. primært for resultat af datterselskaber. Resultatopgørelsen 
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anvendes som udgangspunkt i den form, den vises. Fokus er at finde primære og sekundære 
indtægter og vurdere, hvordan virksomheden tjener dens penge. 
RJA: Er det standard, at I modtager årsrapporter fra alle jeres engagementer/kunder? 
MBB: Ja - vi skal have alle årsrapporter, for at leve op til lovkravene om at fungere som 
professionel bank. Regnskaberne må højst være 20 måneder gamle. 
RJA: Er det det eneste materiale fra kunden I får, hvis det ellers er en kunde der i øvrigt passer sit 
engagement. 
MBB: Det vi får er typisk årsrapport og tilhørende specifikationer. For de gode og stabile kunder 
får vi også regnskabsbalancer der ikke er revideret, og i nogle tilfælde også budgetter. De 
behøver ikke nødvendigvis at være revideret, men det afhænger meget af kunden.  
RJA: Afhænger det af kundestørrelsen? 
MBB: Nej - det afhænger af vores kendskab og forhold til kunden.  
RJA: Hvis der er store udsving i virksomhedernes resultat i henhold til årsrapporten - hvordan 
forholder du dig til det? 
MBB: Det er forhold, vi er meget opmærksomme på. Det vil typisk være en situation, hvor vi vil 
følge virksomhedens udvikling mere tæt. 
LEA: Kan det påvirke vilkår og lånemuligheder, hvis der vises et regnskab med et markant fald i 
omsætningen?  
MBB: Ja helt sikkert. Det kan indikere risiko for dårlig indtjening og dermed evt. mislighold af 
lån til følge. Det samme gælder for meget store udsving i omsætning og indtjening. 
RJA: Hører jeg dig sige, at den vigtigste information I holder jer til er årsrapporten? 
MBB: Ja! Vi kan dog bede om yderligere materiale. 
RJA: Du siger, at I læser ledelsesberetningen. Hvis vi nu siger, at ledelsesberetningen fremover 
ikke revideres. Hvad betyder det så for jer? 
MBB: Den giver os fortsat en indsigt i selskabet og en forventning om, hvad virksomheden selv 
mener om det forgangne år samt hvad de forventer sig af det nye. I høj grad vil vi kunne få de 
samme informationer ved at tale med kunden. Hvis ikke vi føler, vi kan stole på virksomheden, 
så vil vi slet ikke låne dem penge. Vi er meget i kontakt med vores kunder og kan derfor følge 
dem nært.  
RJA: Hvis man nu forestiller sig, at man skal ændre regnskabsprincip for indregning af 
omsætning. Hvis en entreprenør går over til salgsmetoden fra produktionsmetoden. Jeg påstår, at 
produktionsmetoden viser den løbende drift, mens salgsmetode viser hvornår en sag afsluttes, 
hvilket kan være tilfældigt. Derfor kan et regnskabs omsætning være udtryk for en række 
tilfældigheder. Hvordan mener du, det vil påvirke jeres brug af regnskabet og vil I skulle 
korrigere årsrapporten for at skabe sammenlignelighed? 
MBB: Vi vil ikke foretage korrektioner på baggrund af oplysninger fra ledelsen til det eksterne 
regnskab. Dette er revideret af revisor og skal registreres i vores systemer på baggrund af de tale, 
der fremgår af årsrapportens resultatopgørelse. Vi vil desuden ikke have oplysninger eller være i 
stand til at foretage den type korrektioner. Jeg vurderer, det vil være dårligt for os som læsere af 
årsrapporten, hvis metoden ændres, fordi vi ikke kan se hvordan den egentlige drift har været. 
RJA: Hvad vil I så gøre for at supplere jeres viden? 
MBB: Vi vil gå tættere på vores kunder. Vi vil være nød til at indhente regnskabsbalancer og 
budgetter i langt højere grad. Min umiddelbare holdning er, at det ikke vil være godt for os. Det 
vil gøre det svære for os at finde ud af hvordan det reelt går i virksomheden, og hvor meget de får 
produceret. Med produktionsmetoden kan vi hele tiden følge produktionen som er indikationen 
for hvordan det går, og hvad de har indtjent. Det vil blive et problem for især virksomheder, der 
har meget store projekter, der løber over mange kalenderår. Dem kan vi slet ikke følge. Jeg 
vurderer, at vi kommer til at arbejde mere med beholdningsforskydningsmodellen og lave 
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likviditetsbudgetter i højere grad. Med den kan vi se om driften genererer likviditet. Vi vil skulle 
indhente meget mere information - i hvert fald i starten ind til vi finder nogle modeller.  
LEA: Hvad mener du med modeller? 
MBB: Modeller til at beskrive flowet af likviditet i virksomheden, og hvordan det går i 
virksomheden. Beholdningsforskydningsmodellen tager udgangspunkt i resultatet. Men hvis 
ændring i metoden medfører store udsving i resultatet, er det måske ikke en hensigtsmæssig 
model at bruge i de situationer.  
RJA: Hvis det bliver sådan som Erhvervs- og selskabsstyrelsen lægger op til i deres notat vil 
entreprenører, der har tilstrækkeligt individualiserede kontrakter kunne fortsætte med at anvende 
produktionsmetoden og dem, der ikke har den type kontrakter, skal anvende salgsmetoden. Det 
betyder, at en virksomhed kan have flere typer af kontrakter og derfor indregne omsætningen 
forskelligt alt efter, hvilken type kontrakt der er tale om. Har det nogen betydning for dig som 
regnskabslæser, at en del af indtægten indregnes efter produktionsmetoden og en anden del efter 
salgsmetoden? 
MBB: Det er et problem for os, hvis indregningskriterierne for samme type af arbejde bliver 
forskellig. Det vil gøre det sværere for os at vurdere virksomheden. 
RJA: Jeg vil gerne høre om du mener, det er et mere pålideligt regnskab, hvis omsætningen 
indregnes efter produktion ved individualiserede kontrakter mod ikke individualiserede 
kontrakter, hvor salgsmetoden vil skulle anvendes? 
MBB: Så meget kender vi slet ikke til virksomheden. For os har udformningen af den enkelte 
kontrakt ikke betydning. Med mindre der fx er tale om et skibsværft, der har én kontrakt, som er 
kritisk for hele årsrapporten. Så vil vi kigge på kontrakten og undersøge hvilke risici, dette 
medfører. 
RJA: Giver det mening for dig som regnskabslæser, at det groft sagt bliver sådan, at et 
typehusfirma og et firma, der alene bygger arkitekttegnede huse skal indregne efter forskellige 
metoder i årsrapporten? 
MBB: Det er volapyk for mig og virker som tilfældigheder. Det giver ikke mere mening eller 
merværdi, at vi skal ind og skelne mellem de to typer virksomheder. Det stiller meget højere krav 
til os at finde ud af, hvad fakta er for den enkelte virksomhed. 
RJA: Det jeg hører dig sige er, at det vil give anledning til flere undersøgelser af virksomheden 
og mindre relevans af den aflagte årsrapport? 
MBB: Ja formentlig bliver det tilfældet.  
RJA: Hvilken værdi tillægger I månedsbalancer og budgetter fra virksomheden, som ikke er 
gennemgået eller underskrevet af revisor? 
MBB: Det afhænger meget af virksomheden. Typisk kender vi kunderne godt nok til vide, hvilke 
poster i balancen, de ikke har færdigbogført og vil give anledning til rettelser i den endelige 
årsrapport. Vores typiske kunder afleverer månedsbalancer med et resultat, der er væsentligt 
højere end i den endelige årsrapport. Det er vi klar over. Budgetter er typisk kun driftsbudgetter, 
og på baggrund heraf estimerer vi balancebudget og likviditetsbudget. Vi er i dialog med kunden 
og stoler meget på deres udtalelser om virksomhedens drift. 
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Punkt Regnskabsvejledning 6 IAS 11 Sammenligning 

Anvendelses-
område 

Afs. 1: Denne vejledning omhandler den 
regnskabsmæssige behandling i 
årsregnskabet af entreprisekontrakter for 
den udførende virksomhed (leverandøren) 
Afs. 2: I vejledningen redegøres for 
indregning og måling af igangværende 
arbejder for fremmed regning på 
entreprisekontrakter i årsregnskabet. 
Endvidere redegøres for præsentation og 
oplysning i årsrapporten.  

Objective: The objective of 
this Standard is to prescribe 
the accounting treatment of 
revenue and costs 
associated with construction 
contracts. 
 

Der er lighed mellem de to 
regnskabsreguleringer 

Definition af 
entreprise-
kontrakter 

Afs. 3: En entreprisekontrakt er en kontrakt 
om anlæg, opførelse eller bygning af et eller 
flere aktiver, der er indbyrdes forbundne 
eller sammenhængende som følge af deres 
design, teknologi eller funktion eller af den 
planlagte anvendelse. 

Art. 3: A construction contract 
is a contract specifically 
negotiated for the 
construction of an asset or a 
combination of assets that 
are closely interrelated or 
interdependent in terms of 
their design, technology and 
function or their ultimate 
purpose or use. 

IAS 11 stiller krav om en 
individuelt forhandlet 
kontrakt, hvor 
Regnskabsvejledning 6 er 
tavs herom 

 Afs. 10: Entreprisekontrakter er 
karakteriseret ved: 
a) at der foreligger en kontrakt med 
tredjemand om anlæg, opførelse eller 
bygning mv. af et aktiv eller projekt,  
c) at kontrakten som altovervejende 
hovedregel er indgået, før arbejdet 
igangsættes,  

 I henhold til 
Regnskabsvejledning 6 skal 
kontrakten som hovedregel 
være indgået før arbejdet 
igangsættes. I henhold til 
IAS 11 skal kontrakten jf. 
ovenfor være forhandlet. 

 b) at gennemførelse af kontrakten 
strækker sig over en længere periode og 
ofte indgår i mere end ét regnskabsår,  

Objective: Because of the 
nature of the activity 
undertaken in construction 
contracts, the date at which 
the contract activity is 
entered into at the date when 
the activity is completed 
ususally fall into different 
accounting periods.  

Efter Regnskabsvejledning 6 
strækker kontrakten sig over 
en længere periode, ofte 
indgår i mere et ét 
regnskabsår, mens dette 
forhold alene er nævnt i 
formålsbeskrivelsen i 
indledningen i IAS 11 

 d) at ejendomsretten normalt overgår til 
kunden i takt med arbejdets udførelse. 

 Efter Regnskabsvejledning 6 
er det normalen at 
ejendomsretten overgår i 
takt med arbejdets 
udførelse, mens IAS 11 er 
tavs herom 

Behandling af 
tjenesteydelser 

Afs. 3: En entreprisekontrakt kan tillige være 
en kontrakt om andre arbejder om 
udvikling, tilretning, installation eller 
levering af et anlæg, herunder hardware 
og software, eller af flere anlæg, der er 
indbyrdes forbundne eller 
sammenhængende som følge af deres 
design, teknologi eller funktion eller af den 
planlagte anvendelse samt kontrakter om 
advokat-, revisions- og 
rådgivningsopgaver samt tilsvarende 
serviceydelser. 

Art. 5 (a): For the purposes of 
this Standard, construction 
contracts include:  
- contracts for the rendering 
of services which are 
directly related to the 
construction of the asset, 
for example, those for the 
services of project managers 
and architects. 

Tjenesteydelser omfattes 
alene af IAS 11 såfremt 
ydelsen er direkte forbundet 
med opførelse af et aktiv, 
mens Regnskabsvejledning 
6 også omfatter andre 
tjenesteydelser.  
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Hidhører identificerbar omsætning fra en 
aftalt opgave direkte tilknyttet 

entreprisekontrakter udført over en 
periode? 

 

Er kontrakten individuelt forhandlet? 

Hidhører identificerbar omsætning fra 
salg af varer produceret eller anskaffet 

med henblik på videresalg? 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Vedrører kontrakten konstruktion 
eller tjenesteydelser direkte forbundet 

med konstruktion af et aktiv, 
nedtagning eller genoprettelse af 

aktiver, eller genoprettelse af miljøer 
efter nedtagning af aktiver? 

Nej 
 

Opfyldes indregningskriterierne i IAS 18.14 
i takt med arbejdets udførelse, og er der 

løbende overgang af kontrol, risici og 
fordele? 

Ja Er der indgået en bindende kontrakt 
inden arbejdet er igangsat? 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Skal der i 
henhold til 
kontrakten 

udelukkende 
leveres ydelser? 
 

Tjenesteydelser 
indregnes efter 
færdiggørelses-

graden efter  
IAS 18.20. 

 

 
Omsætning fra salg af varer 

indregnes efter endt produktion 
og ved levering efter IAS 18.14. 

 

 

Omsætning fra salg af varer 
hvor der er løbende levering 

indregnes efter IAS 18.14 i takt 
med arbejdets udførelse. 

 
 

Ændringen behandles som 
ændring af anvendt 

regnskabspraksis efter reglerne 
i årsregnskabsloven. 

 

Kontrakter dekomponeres, hvis det er nødvendigt at anvende indregningskriterierne på en enkelt kontrakts separate 
identificerbare elementer, for at afspejle indholdet af transaktionen eller samles, når de er forbundet på en sådan måde, at 

den økonomiske virkning alene kan vurderes under hensyntagen til kontrakterne som en enhed. 

START 

Hidhører identificerbar omsætning fra 
renter, royalty eller udbytte? 

Omsætning fra renter, royalty 
eller udbytte indregnes efter 

IAS 18.29. 

 

Ja 

Nej 

 
Omsætning fra entreprisekontrakter 
indregnes efter IAS 11.23 i takt med 

arbejdets udførelse. 
 

 

Salg af varer indregnes ved 
levering efter IAS 18.14. 
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 Anlæg Veje Entreprenør 
enfamiliehuse 

Sol-
afskærmning 

Ventilations-
anlæg 

Maskin-
konstruktion 

Forhold afgørende for dekomponering      

Er hver kontrakt forhandlet enkeltvist og 
herunder har såvel sælger som køber 
kunnet acceptere eller forkaste dele af 
kontrakten? 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Der er afgivet tilbud for hvert enkelt 
aktiv. Nej Ja Ja Nej Ja 

Opførelsen af hvert enkelt aktiv er 
forhandlet enkeltvis. Nej Nej Ja Nej Ja 

Omkostninger og omsætning kan 
identificeres separat for hvert aktiv Nej Ja Ja Nej Ja 

De leverede elementer har en 
selvstændig værdi for kunden Ja Ja Ja Nej Ja 

Dagsværdien af de enkelte  
ydelser kan opgøres pålidelig 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Kontrakt med generel returret: levering 
af de ikke leverede elementer er 
sandsynlig og i al væsentlighed 
kontrolleret af sælger 

I/A I/A I/A I/A I/A 

Indgår der i kontrakten identificerbart 
beløb til service Nej Nej Nej Ja Ja 

Forhold afgørende for samling af flere 
kontrakter      

Er der indgået mere end én kontrakt 
med samme kunde? 
Såfremt der er indgået mere end én 
kontrakt med samme kunde besvares 
nedenstående spørgsmål med henblik 
på vurdering af om kontrakterne skal 
behandles som en samlet transaktion. 

Nej Nej Ja Nej Nej 

Er kontrakterne forhandlet samlet? I/A I/A Nej I/A I/A 

Er kontrakterne nært forbundne og 
udgør de reelt et projekt med en samlet 
overskudsmargin? 

I/A I/A Nej I/A I/A 

Udføres kontraktarbejdet samtidig eller i 
fortsættelse af hinanden? I/A I/A Nej I/A I/A 
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 Anlæg 
Veje 

Entreprenør 
enfamiliehuse 

Sol-
afskærmning 

Ventilations-
anlæg 

Maskin-
konstruktion 

Er der tale om en kompliceret installation af 
et standardaktiv - hvis NEJ besvares øvrige 
spørgsmål 

Nej Nej Ja Ja Nej 

Indikator nr. 1: 
Aktivet skal være individualiseret og tilpasset 
kundens specifikke behov 

     

Benyttes der mange timer på designet af aktivet i 
forhold til de totale omkostninger ved 
fremstillingen? 

Nej Nej I/A I/A Ja 

Tager det lang tid (mange timer) at forhandle en 
aftale med en køber? Nej Nej I/A I/A Ja 

Anvendes den tid primært til at udarbejde kunde 
specifikke tegninger, tilpasninger, 
installationsforslag mv.? 

Nej Nej I/A I/A Ja 

Kan prisen først beregnes baseret på udarbejdede 
tegninger? Ja Ja I/A I/A Ja 

Er medarbejderne afhængige af adgang til 
ingeniører og designere, når et aktiv fremstilles? Nej Ja I/A I/A Ja 

Er teknologien så kompleks at der under 
tilpasningen er en reel risiko for at udstyret ikke 
virker som forudsat hos kunden? 

Nej Nej I/A I/A Ja 

Skal aktivet for at kunne fungere, tilpasses specifikt 
til kunden? Ja Nej I/A I/A Ja 

Betales der en betydelig merpris i forhold til den 
almindelige standardvare? I/A Nej I/A I/A I/A 

Er aktivet uanvendeligt af andre i den pågældende 
form, som det leveres til kunden Nej Nej I/A I/A Ja 

Er aktivet uanvendeligt som standard lagervare for 
producenten I/A Nej I/A I/A Ja 

Indikator nr. 2: 
Køber skal have afgørende indflydelse på 
udformning, design, valg af materialer, 
indretning mv. 

     

Har kunden mulighed for frit at vælge mellem varer 
til udfærdigelsen af det endelige produkt (ikke fra et 
standardkatalog) 

Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Har kunden haft mulighed for at ændre på aktivets 
design undervejs i processen Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Indikator nr. 3: 
Køber har ret til at ændre i de oprindelige 
planer i kontrakten 

     

Kan køber ændre udformning, design, valg af 
materialer, indretning mv. undervejs Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Kan køber ændre i kontraktforholdene undervejs i 
forløbet Ja Ja Ir. Ir. Ja 

Indikator nr. 4: 
Køber har ret til at indstille byggeriet eller 
udskifte entreprenøren 

     

Har køber ret til - mod betaling af evt. bod - at 
indstille byggeriet og evt. anvende en anden 
entreprenør til at fuldføre projektet 

Ja Ja Ir. Ir. Nej 

Har køber ret til tegningerne til det færdige produkt Ja Ja Ir. Ir. Nej 
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