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Executive summary

Licence and development agreements are common in the biotech and pharmaceutical industries.

These agreements often comprise grant of licences to the production and sale of a not yet fully

developed drug candidate, as well as partnering in relation to further development of the drug

candidate. These multiple deliverables agreements contain complex accounting issues in relation to

separation of transactions and fair value allocation as well as appropriate application of percentage

of completion methods on the rendering of services.

IAS 18 requires that revenue recognition criteria be applied to each transaction separately, but does

not offer further guidance on the matter. Guidance compatible with IAS 18 can be sought in EITF

00-21 “Revenue Arrangements with Multiple Deliverables”. When applying this guidance

determination of standalone value of the delivered items and procurement of objective and reliable

evidence of fair value of the undelivered items pose a major challenge. If these criteria cannot be

met the items must be treated as a single unit of accounting thereby deferring revenue recognition.

Due to the complex nature of the agreements, assessment of fair value of the individual items must

be performed carefully, as there is a risk that the individual payments, comprising amongst others

upfront and milestone payments, in fact relate to more than one transaction. If so, part or all of the

payment(s) must be deferred. As large upfront payments where no substantial deliveries are

performed are often part of these agreements upfront payments are often deferred and recognised

over the period of the development agreement. When applying percentage of completion methods to

these agreements revenue recognition should not exceed the payments received since revenue from

milestones does not meet the recognition criteria until they are receivable. Accounting procedures

of licence- and development agreements are performed on a case contract constructed around

elements and items identified in 60 actual contracts from listed US companies. The major impacts

of changes in fair value assessments and separation of transactions are analysed to assess how

revenue recognition is impacted by these changes.

The accounting policies of IAS 18 are set to be replaced in the not-too-distant future by a new

standard being developed by IASB and FASB as part of their convergence project. The proposed

changes as of 17 December 2008 have been analyzed with a view to assessing how they will impact

revenue recognition from licence- and development agreements. The findings show that the major

changes result from acceptance of a greater degree of uncertainly in estimates making separation of

transactions and measuring percentage of completion easier to do.
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Kapitel 1: Problemformulering

1.1 Indledning

Omsætning er typisk den største post i resultatopgørelsen og en post hvorpå regnskabsbrugere har

stort fokus, hvorfor indregning og måling er et centralt issue. I takt med at virksomhederne bliver

større og mere internationalt orienteret er kompleksiteten ved indregning og måling af omsætning

steget, da transaktioner og underliggende kontrakter er blevet mere omfattende.

Biotek- og farmavirksomheder er kendetegnet ved at foretage forskning, udvikling og

markedsføring af bl.a. medicin, hvor denne udviklingsproces er langvarig, kapitaltung og

risikofyldt. Risikoen består i, at de omkostningstunge forskningsprojekter må opgives, hvis

forskningen ikke resulterer i et produkt, som kan dække et medicinsk behov, eller hvis der ikke kan

opnås godkendelse fra myndighederne. Virksomhederne har dermed behov for stor risikovillig

kapital til at finansiere deres forskning og produktudvikling. I branchen har mange søgt at tilpasse

sig disse vilkår ved at indgå samarbejdsaftaler med andre virksomheder, således at dele af processen

omkring forskning, udvikling og/eller markedsføring af deres produkter overtages af en anden

virksomhed, eksempelvis for at fremskaffe nødvendig finansiering til forskningen eller ekspertise til

produktion, distribution og markedsføring af produktet. Dette afstedkommer omsætning, hvor

konstruktionen af aftalerne er kritisk for hvorledes og hvornår omsætningen indtægtsføres.

I de internationale regnskabsstandarder behandles omsætning i IAS 18 ”Revenue”. Standarden giver

ikke klare retningslinier eller vejledning omkring separation af transaktioner i disse komplicerede,

sammensatte kontrakter mellem biotek- og farmavirksomheder, hvorfor de må søge vejledning

andetsteds. Den komplicerede regnskabsmæssige behandling af kontrakterne kan synes som en

gordisk knude, hvor den praktiske løsning af disse udfordringer er central for disse brancher.

På internationalt plan har IASB og FASB i en årrække været i gang med et omfattende

konvergensprojekt, hvis formål er en harmonisering af de internationale og amerikanske regler via

udarbejdelsen af et fælles regelsæt, herunder for indregning af omsætning. Konvergensprojektet er

endnu langt fra en afslutning, men inden for området omsætning begynder konturerne af det

fremtidige regelsæt at tegne sig, hvor resultatet af dette arbejde og betydningen heraf for behandling

af omsætning og sammensatte kontrakter imødeses med interesse.
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1.2 Problemstilling

I den forretningsmæssige styring af biotekvirksomheder indgår som et centralt element komplekse,

sammensatte kontrakter i form af samarbejdskontrakter omkring forskning og markedsføring af

medicinske produkter, aftaler som vi i denne afhandling betegner licens- og udviklingsaftaler.

Med udgangspunkt i en casekontrakt analyseres den regnskabsmæssige behandling af en sammensat

kontrakt omfattende salg af licensrettigheder, samarbejde om fremtidig forskning og udvikling samt

overdragelse af aktier med Biotech A/S som sælger og Pharma A/S som køber. På baggrund af

ovenstående vi vil undersøge følgende:

Hvordan skal omsætning fra casekontrakten regnskabsmæssigt behandles i forhold til gældende

regnskabsregulering efter IFRS og hvilke konsekvenser vil IASB/FASB konvergensprojektet få

herpå?

Til afdækning af problemstillingen vil følgende underspørgsmål blive behandlet:

Licens- og udviklingsaftaler mellem biotek og farma (kap. 2)

 Hvorledes foregår udviklingen nye præparater inden for biotek- og farmaindustrien?

 Hvilke forretningsmæssige forhold i branchen driver interessen for licens- og

udviklingsaftaler?

 Hvilke centrale elementer og transaktioner er karakteristiske for disse aftaler?

IASB Framework og IFRS (kap. 3)

 Hvilken definition og kriterier for indregning af måling af indtægter er fastlagt i IASB

begrebsrammen?

 Hvilke definitioner og kriterier for indregning og måling af omsætning fastsættes i IAS 18?

 Hvorledes separeres sammensatte kontrakter efter fortolkningsbidrag i US GAAP?

 Hvorledes opgøres færdiggørelsesgrad for forskningssamarbejder?

Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten (kap. 4)

 Hvorledes skal casekontrakten mellem Biotech og Pharma indregnes og måles efter IFRS?

 Hvilke regnskabsmæssige forhold er særligt relevante for licens- og udviklingsaftaler og

hvorledes skal de behandles?
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 Hvilke konsekvenser vil fravigelse fra dagsværdi på kontraktelementerne og mulighed for

separation af licensaftalen have på indregningen, eksemplificeret ved:

1. Upfront betaling over dagsværdi

2. Milestones over dagsværdi

3. Salgsmilestones over dagsværdi

4. Royalty over dagsværdi

5. Dagsværdi af licensen kan opgøres

6. Dagsværdi af ej leverede del-elementer i kontrakten kan opgøres

IASB/FASB konvergensprojekt for omsætning (kap. 5)

 Hvilken definition og kriterier for indregning og måling af omsætning arbejder IASB/FASB

med i konvergensprojektet?

 Hvorledes vil IASB/FASB konvergensprojektet påvirke den regnskabsmæssige behandling

af licens- og udviklingsaftalen i casekontrakten, set i forhold til behandling efter IFRS?

Arbejdsspørgsmålene vil blive besvaret i de enkelte kapitler og den overordnede problemstilling vil

besvares i en hovedkonklusion.

1.3 Afgrænsning

Opgaven ser på et afgrænset problemfelt inden for emnet omsætning i form af behandlingen af

komplekse, sammensatte kontrakter, som er karakteristiske for biotek- og farmaindustrien. Af de

mange forskellige typer transaktioner, som omfattes af omsætningsbegrebet, vil vi kun behandle

transaktioner som vi identificerer som relevante for casekontrakten. Forholdene og

problemstillingerne er ikke eksklusive for biotek- og farmaindustrien, men de er særligt relevante

for den, idet mange virksomheder står over for de samme grundliggende problemstillinger og

dermed har interesse i generelle erfaringer og retningslinier til anvendelse på deres egne indgåede

aftaler. Vi har derfor valgt at fokusere afhandlingen på problemstillingerne, som kommer til udtryk i

denne branche.

Gennemgangen af den regnskabsmæssige behandling afgrænses til at fokusere på indregning og

måling, mens forhold omkring præsentation, klassifikation og oplysning ikke vil blive behandlet.

Dette er valgt ud fra en formodning om, at indregningstidspunkt og måling af omsætning er af

afgørende betydning for regnskabsaflægger og interessenterne, da dette direkte påvirker resultatet i
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resultatopgørelsen og de afledte nøgletal, som er centrale i vurderingen af virksomhedernes

økonomiske præstation. Foruden behandlingen af omsætning i resultatopgørelsen vil vi behandle de

poster i balancen, som eksisterer i sammenhæng hermed som følge af indregningstidspunktet mv.

for omsætningen, men vi vil ikke gå i dybden med den regnskabsmæssige behandling og regulering

af disse balanceposter. Endvidere vil ikke foretages en teoretisk diskussion af opgørelse af

dagsværdi.

Da omsætning er vores fokusområde er afhandlingen afgrænset til indregning og måling af

omsætning set fra sælgers side. I vores casekontrakt ses derfor kun fra biotek-virksomhedens side.

Vores afhandling ser på indregning og måling af omsætning efter IFRS/IAS, men til udfyldelses af

den principbaserede og overordnede regulering i IAS 18 søger vi hjælp i US GAAP

fortolkningsbidraget ”EITF 00-21 – Revenue Arrangements with Multiple Deliverables”, der

angiver forskellige muligheder for, hvordan en kontrakt kan opdeles. Den amerikanske

regnskabsregulering er mere regelbaseret og detaljeret end IFRS, hvorfor der i afhandlingen vil

blive inddraget dette relevante fortolkningsbidrag. Gennemgangen af fortolkningsbidraget vil ikke

omfatte en redegørelse af FASB Framework mv., da dette ikke vurderes relevant for afhandlingen.

I IAS 18 sker der en henvisning til IAS 11 omkring produktionsmetoden, hvor denne metode vil

blive inddraget i behandlingen af problemstillingen, samt forhold omkring metodens anvendelse i

praksis i branchen.

Afhandlingens emne er omsætning, hvorfor vi i gennemgangen har valgt at fokusere på

behandlingen af poster relateret til omsætning hos de to kontraktparter og kun inddrage forhold

omkring øvrige regnskabsposter hvor det vurderes relevant til belysning af problemstillingen.

I visse licens- og udviklingsaftaler ser man, at der i aftalen indgår salg af aktier, hvor prisen på disse

aktier kan have afsmittende effekt på værdiansættelsen af øvrige elementer i kontrakten. Vi har

valgt at inddrage dette forhold i vores casekontrakt ud fra dets relevans i forhold til behandlingen af

de øvrige elementer i kontrakten, men gennemgangen vil ikke omfatte den regnskabsmæssige

behandling eller særlige problemstillinger omkring salg af aktier i øvrigt.
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Gennemgangen vil endvidere ikke se på de tekniske og praktiske problemstillinger, så som krav til

økonomisystemer, interne procedurer mv., som behandlingen af licens- og udviklingsaftaler måtte

stille til virksomhederne.

Opgaven vil ikke behandle skatte- og revisionsmæssige forhold, herunder regnskabsposter som skat

og moms afledt af omsætning mv. Skatte- og revisionsområdet er store og komplekse områder,

hvorfor disse i sig selv kunne være genstand for en afhandling. Derfor har vi valgt afgrænse os fra

disse områder for at fokusere på omsætningen ved sammensatte kontrakter.

Opgaven vil gennemgå aktuelle udkast til IASB/FASB konvergensprojektet for omsætning med

henblik på en kvalitativ vurdering af projektets fremtidige indvirkning og betydning for den

regnskabsmæssige behandling af indregning og måling af omsætning i sammensatte kontrakter. Der

har været flere metoder til diskussion under projektets forløb og diskussionen er ikke afsluttet

endnu. De seneste memoer fra de afholdte møder i IASB peger på at udvalget har fastlagt sig på

anvendelsen af indregning efter ”The Extinguishment Based Method” (EBM modellen) og måling

efter ”The Customer Consideration Model”. Vi har derfor valgt at fokusere på disse modeller, men

vil kort belyse de øvrige metoder og modeller. Afhandlingen behandler IASB/FASB discussion

papers, meeting summaries og observer notes samt gældende standarder frem til redaktionens

afslutning d. 17. dec. 2008.

Der er i vores casekontrakt valgt at BT og PH deler udviklingen imellem sig, hvorfor der kan

fremkomme betragtninger omkring joint venture. Dette har vi valgt at afgrænse os fra, da

behandlingen af Joint Venture ikke vurderes omfattet af vores problemstilling.

Ovenstående er ikke en udtømmende afgrænsning, idet der vil blive foretaget yderligere

afgrænsninger løbende i opgaven, hvor dette findes nødvendigt.

1.4 Metode

Afhandlingen søger at afdække den regnskabsmæssige behandling af en licens- og udviklingsaftale

ved gennemgang af gældende regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag og praktisk anvendelse

heraf via analyse af en casekontrakt. Dette bidrager med en detaljeret viden og operationaliserer de

særlige teoretiske og praktiske problemstillinger. Yderligere danner analysen grundlaget for vores

vurdering af IASB/FASB konvergensprojekt med hensyn til indregning og måling af omsætningen.
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1.4.1 Konstruktion af casekontrakt

Indholdet af den behandlede type kontrakt betragtes som følsomme forretningshemmeligheder,

hvorfor vi ikke har haft mulighed for at gengive faktiske kontrakter i nogen form. Vi har derfor

valgt at konstruere en casekontrakt. Vi har konstrueret kontrakten med henblik på at omfatter de

centrale problemstillinger og forhold, som er karakteristiske for kontrakterne i branchen, og som

efter vores vurdering vil kunne bidrage med en dybere forståelse af de praktiske problemstillinger.

Dette vil blive belyst med tal eksempler og konsekvensanalyser ved ændringer i de centrale

forudsætninger for herved at illustrere signifikansen af disse forudsætninger.

Casekontrakten konstrueres i kapitel 2. Elementerne i kontrakten identificeres på baggrund af en

amerikansk analyse af faktiske kontrakter anvendt i branchen samt gennemgang af to faktiske

kontrakter, problemstillinger behandlet i publikationer fra førende revisionshuse og samtaler med

branchekyndige revisorer. Kontraktens konstruktion vurderes ikke at udgøre en væsentlig

begrænsning for afhandlingens konklusioner.

Afhandlingen er dermed baseret på såvel primære som sekundære data. I forbindelse med

besvarelse af de teoretiske spørgsmål vil det som udgangspunkt være primære data i form af

regnskabsstanderne, lovtekst og US GAAP fortolkningsbidrag. Identifikation af de centrale

problemstillinger i farmaceutiske virksomheder er foretaget ud fra sekundære data i form af faglige

publikationer og artikler.

1.5 Afhandlingens struktur

De enkelte kapitler i afhandlingen vil indledes med anførsel af formål og struktur med kapitlet, med

reference til problemfeltet. Afslutningsvist vil kapitlerne opsummere det centrale i kapitlet.
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Figur 1.1 – Afhandlingens struktur

Indledning og problemformulering (kap. 1)

Der er udarbejdet en indledning som beskriver bevæggrundene for afhandlingen og identifikation af

problemfeltet. Problemstillingen konkretiseres dernæst i uddybende spørgsmål, hvorefter

afgrænsning foretages i forhold til problemstillingen med henblik på at fokusere på de relevante

elementer. Efter afhandlingens metode og struktur identificeres vores målgruppe for afslutningsvist

at afrunde med kildekritik.

Licens- og udviklingsaftaler mellem biotek og farma (kap. 2)

De grundliggende forretningsmæssige forhold i den farmaceutiske branche, som vurderes relevante

for afhandlingens emne, vil blive afdækket for at kortlægge processerne og faserne i branchens

forsknings- og udviklingsaktiviteter. Disse aktiviteter fordrer anvendelsen af samarbejdsaftaler og
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IASB Framework og IFRS (kap. 3)

I dette kapitlet vil der redegøres for fundamentet for de internationale regnskabsstandarder (IASB

Framework) for så vidt angår indtægter, herunder vil definition, indregning og måling af indtægter.

Efterfølgende vil regnskabsstandard IAS 18 blive redegjort for med hensyn til definition,

indregning og måling af omsætning, hvortil der vil suppleres med de områder IAS 11 som IAS 18

henviser til omkring færdiggørelsesgrad af tjenesteydelser. Gennemgangen foretages med henblik

på fastsættelse af de regler, som vil blive anvendt ved analysen af kontrakter i kapitel 4.

Som følge af at IAS 18 ikke giver nøjere vejledning i separering af sammensatte kontrakter

behandles fortolkningsbidraget i EITF 00-21. Dette vil danne grundlag for identifikationen af

kontraktelementerne under vores analyse af casekontrakten i kapitel 4.

Gennemgangen af produktionsmetoden vil omfatte den i praksis udviklede og anvendte milestone

payment method, som er særligt anvendt ved regnskabsmæssig behandling af licens- og

udviklingsaftaler mellem biotek- og farmavirksomheder.

Regnskabsmæssig behandling af casekontrakt (kap. 4)

Ud fra elementerne i kapitel 2 og 3 foretages en analyse af en konstrueret casekontrakt. De centrale

elementer og forudsætninger i kontrakten opridses indledningsvist ud fra kontraktbeskrivelsen

indsat som bilag A. Efterfølgende analyseres kontrakten med henblik på fastsættelse af den

regnskabsmæssige behandling heraf. På baggrund af den konstruerede kontrakt vil der blive

foretaget konsekvensanalyser, hvor der ændres på forudsætningerne for at vise og analysere de

signifikante ændringer vedrørende indregningen og målingen af omsætningen, som disse ændringer

kan medføre.

Konsekvensanalyserne ser på de grundliggende problemstillinger relateret til separation af

transaktioner og vurderinger af kontraktelementernes dagsværdi. Analysen omkring dagsværdi

omfatter undersøgelse af upfront betaling, milestones, salgsmilestones hhv. royalties over

dagsværdi. Analysen omkring separation af transaktioner omfatter separation af licensrettigheder

(salg af varer) og yderligere separation af fase-stadier i forskningsforløbet.
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IASB/FASB konvergensprojekt for omsætning (kap. 5)

Kapitlet vil indledningsvist redegøre for bevæggrundene og status på konvergensprojektet mellem

IASB og FASB. Der er blevet diskuteret forskellige definitioner, indregnings- og målingsmetoder,

hvoraf vi vil beskæftige os med den metode og målemetode, som er foretrukket blandt udvalgets

medlemmer. Vi vil vurdere betydningen af behandlingen af kontrakterne i kapitel 4 under

forudsætning af metoden og målingskriteriet vedtages i deres nuværende form. På baggrund heraf

vil vi foretage en kvalitativ vurdering af den forventede udvikling inden for dette område.

1.6 Målgruppe

Afhandlingens primære målgruppe er CMA-studerende og fagfolk inden for fagområdet eksternt

regnskab.

1.7 Kritik af dataindsamling

Afhandlingens primære kilder består af IAS/IFRS standarder, US GAAP fortolkningsbidrag og

anden lovgivning samt kontrakter. Disse anses for at være objektive og pålidelige, da det ikke må

antages at disse er udsat for subjektive holdninger.

De sekundære kilder i form af publikationer og faglitteratur mv. anses at have en større subjektiv

karakter om end publikationer indhentet fra revisionshuset PricewaterhouseCoopers og

brancheorganisationer anses for at være pålidelige og troværdige.

I forbindelse med analysen af konvergensprojektet vil der blive anvendt sekundære data i form af

referater fra board meetings og observers notes fra IASB og FASB. Pålideligheden og validiteten af

disse sekundære kilder vurderes høj. Observers notes er en direkte gengivelse af forløbet og

agendaen til møderne, hvorfor disse ikke er udsat for subjektive fortolkninger. Board meeting

vurderes ligeledes objektive, grundet at disse gengiver møderne der er afholdt, dog er der i

referaterne både holdning for og imod, hvilket er udtryk for udvalgets medlemmers meninger.

Board Meetings bliver brugt i mindre omfang, da konvergensprojektet kun vil blive gennemgået på

principbasis, hvorfor ovenstående ikke vil have væsentlig indflydelse på vores afhandling eller

vores konklusioner.

Øvrigt sekundær litteratur er der foretaget en kritisk gennemgang af for at vurdere objektiviteten og

pålideligheden. Da sekundære data anses for mindre valide/troværdige er vores opgave
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hovedsageligt bygget på primære data og de sekundære data er hovedsageligt brugt i forbindelse

med konvergensprojektet, da en endelig standard stadig er under udarbejdelse.

1.8 Forkortelser

EITF Emerging Issues Task Force

Organ under FASB stiftet med henblik på at assistere FASB ved at

udarbejde vejledning og fortolkningsbidrag til de amerikanske

regnskabsstandarder.

FASB Financial Accounting Standard Board

Amerikansk regnskabsudstedende organ.

IAS International Accounting Standard

IASB International Accounting Standard Board

Internationalt regnskabsudstedende organ.

IFRS International Financial Reporting Standards

L&U-aftaler Licens- og udviklingsaftaler.

Transaktion Opfyldelse af aftaler med økonomiske konsekvenser indgået med

eksterne parter i forhold til selskabet, fx varesalgstransaktioner.

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles.
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Kapitel 2: Licens- og udviklingsaftaler mellem biotek og farma

Kapitlets formål

 Beskrive udviklingsprocessen for nye præparater inden for biotek og farma.
 Beskrive de forretningsmæssige forhold som driver branchens interesse for L&U-aftaler.
 Konstruktion af casekontrakt på baggrund af identificerede centrale elementer og

transaktioner i faktiske kontrakter.

Introduktion til kapitlet

Udvikling af nye lægemidler er tidskrævende og dyrt, hvor der i hele udviklingsforløbet er en
væsentlig risiko for, at forskningen må opgives. Det er i branchen almindeligt at mindre
biotekselskaber, hvis primære kompetence er forskningsarbejde, indgår strategiske samarbejder
med eksempelvis større farmaceutiske virksomheder, som stiller kapital til rådighed for
forskningen mod modtagelse af eksklusive licensrettigheder til salgs- og markedsføring af de
præparater, som forskningen gerne skulle munde ud i. Disse strategiske samarbejder
konkretiseres i ofte komplicerede kontrakter indeholdende mange delelementer, som skal
underlægges særlig opmærksomhed ved den regnskabsmæssige behandling grundet deres
kompleksitet og krav til anvendelsen af skøn.

2.1 Udviklingsprocessen for lægemiddelpræparater

Den farmaceutiske branche udvikler, producerer og markedsfører medicinske lægemidler, mens

virksomheder inden for biotek beskæftiger sig med teknologisk anvendelse af biologiske systemer,

levende organismer mv. i processer og produkter. Farma- og biotekindustrien i Danmark omfatter

blandt andet virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, H. Lundbeck, mens de største på

internationalt plan omfatter virksomheder som Pfizer, GlaxoSmithKline og Novartis. Branchen er

underlagt en række love og reguleringer omkring test, markedsføring og patentering af lægemidler.

Udviklingen af nye lægemidler er en lang og kostbar proces, som underlægges en lang

myndighedsgodkendelsesproces med risiko for afslag og opgivelse af produktet.

Udviklingsforløbet består i hovedtræk af følgende faser1, som vist i nedenstående figur.

Figur 2.1: Forsknings- og udviklingsprocessen for et lægemiddel

Kilde: Gengivet efter ”Pharma 2020” s. 30.

1 Gennemgangen bygger på ”The FDA's Drug Review Process: Ensuring Drugs Are Safe and Effective” og
www.phrma.org.
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2.1.1 Idé og basisforskning

Første del af processen består i opstilling af hypoteser ud fra observationer, identifikation og

vurdering af forskningspotentiale i idéen, herunder vurdering af dets mulige applikationer.

2.1.2 Udvikling

Efter et stof er identificeret som besiddende egenskaber, der muligvis vil kunne anvendes i et

lægemiddel, skal der udføres et udviklingsarbejde. Dette skal fastslå og formulere hvordan stoffet

optages i kroppen samt doserings- og sikkerhedsovervejelser ved stoffet og i hvilken grad stoffet vil

kunne indgå i et lægemiddel. I gennemsnit er det kun ca. 250 af hver 5.000 – 10.000 udviklede nye

stoffer, som går videre til de prækliniske studier2.

2.1.3 Prækliniske studier

I den prækliniske fase testes stoffets virkning på organsystemet ved test på laboratoriedyr, samtidig

med at der foretages langtidsundersøgelser af lægemidlets sikkerhed og eventuelle bivirkninger.

Derefter skal der opnås godkendelse fra myndighederne førend videre studier med test af stoffet på

mennesker kan påbegyndes. Hovedmålet med prækliniske studier er, at opnå tilstrækkelig

overbevisning om stoffets sikkerhed før forsøg på mennesker påbegyndes. Studierne kan tage fra tre

til seks år og erfaringerne viser, at for hver 250 stoffer, som føres til prækliniske studier når kun fem

videre til de kliniske forsøg.

2.1.4 Fase 1 af kliniske forsøg

Fase 1 studier udføres normalt på frivillige (eller patienter) med godt helbred, hvor forsøgsgruppen

typisk er fra 10 til 100 individer. Målet er at undersøge, hvordan lægemidlet virker i

menneskekroppen, herunder hvordan kroppen optager og udskiller det, bivirkninger og vurdering af

optimal dosering. Studierne tager sædvanligvis fra seks måneder til et år at gennemføre. Såfremt

forsøgene udviser uacceptable bivirkninger mv. stoppes projektet. Er forsøgene positive kan

forsøgene gå til fase 2.

2.1.5 Fase 2 af kliniske forsøg

I fase 2 prøves stoffet på en større gruppe patienter med den sygdom, som midlet skal virke mod.

Forsøgsgruppen rangerer her fra 20 til 300 individer. I denne fase afprøves sammenhængene

mellem dosis og virkning, hvorved der indhentes data om stoffets bivirkninger, kroppens udnyttelse

af stoffet og effekt på pågældende sygdom ved forskellige doseringer og ved kontrol af effekt ved

2 “The Cost of Developing a New Drug”, Focus on Intellectual Property Rights, US Govt 2006.
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udførelse af placeboforsøg. Ud fra de samlede studier kan der identificeres den dosis med størst

virkning med færrest mulige bivirkninger, dvs. den optimale dosering. Studierne tager sædvanligvis

fra seks til tolv måneder.

2.1.6 Fase 3 af kliniske forsøg

I fase 3 overgår studiet til test på et stort antal patienter, op til flere tusinde. Disse studier indsamler

yderligere data om stoffets virkninger og sikkerhed med sammenligning til andre lægemidler eller

placebo, således at man kan påvise lægemidlets effekt på den givne sygdom og de bivirkninger,

som afstedkommes. Dette er den dyreste fase, som forventes at tage et til fire år.

2.1.7 Registrering

Såfremt resultatet af fase 3 er tilfredsstillende skal der indsendes en registreringsansøgning til de

relevante myndigheder, således at lægemidlet kan opnå godkendelse til markedsføring.

Myndighedsgodkendelse hos FDA i USA, som anses for det vigtigste marked, har ca. 1½ års

behandlingstid, hvor 10 - 15 % af ansøgningerne afvises.

2.1.8 Fase 4 af kliniske forsøg

Efter at lægemidlet er kommet i handlen, kan der være krav om en efterfølgende fjerde fase, hvor

der sker overvågning af lægemidlets anvendelse i praksis og videre dataindsamling om bivirkninger

ved produktet. Denne behandlingserfaring indsamles med fokus på nye indikationer eller særlige

sikkerhedsspørgsmål. Denne fase kan vare flere år, hvor omkostningerne hertil kan ligge i omegnen

af 20 - 30 mio. USD (ca. 110-165 mio. DKK).

2.2 Risici og omkostninger

Det er normalt, at udviklingsforløbet fra den første ide opstår til det færdige produkt er godkendt og

markedsført varer mellem 10 og 15 år3. I dette forløb er de enkelte stadier i processen

erfaringsmæssigt forbunden med meget forskellige kapitalkrav og chance for opnåelse af positive

resultater.

Det er estimeret, at omkostningerne til udvikling af et nyt lægemiddel, inkl. omkostninger til

forskning som afbrydes, udgør ca. 1,2 mia. USD (ca. 6,6 mia. DKK)4. Omkostninger til de

prækliniske og kliniske studier i biotek- hhv. farmaindustrien er vist i nedenstående figur.

3 ”Venturekapital og bioteknologi i Danmark – Perspektiver for fremtiden”, Vækstfonden (2007)
4 http://csdd.tufts.edu/Research/Milestones.asp
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Figur 2.2: Kapitaliserede pre-approval omkostninger per godkendt nyt molekyle
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Kilde: uddrag af ”Cost of Biopharma”, DiMasi (2007).

En amerikansk undersøgelse fra 2003 viser, at for lægemidler som opnåede godkendelse, udgjorde

out-of-pocket omkostninger til de kliniske fase 1, fase 2 og fase 3 forsøg gennemsnitligt 15, 42 hhv.

115 mio. USD5 (ca. 83, 231 hhv. 633 mio. DKK). Disse beregninger er før der tages højde for

kapitalomkostninger samt omkostninger til lægemidler, som må afbrydes under udviklingen,

hvorfor de samlede omkostninger er langt højere, idet de kliniske faser sammenlagt koster ca. 626

mio. USD (ca. 3.443 mio. DKK). Samlet set er kapitalkravene således voldsomt stigende igennem

de kliniske faser, hvor fase 3 studierne kan være dobbelt så dyre som forsøgene i fase 1 og fase 2 til

sammen.

Figur 2.3: Risiko for terminering af forskning i nyt lægemiddel

(for lægemidler hvor fase påbegyndt)
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Kilde: gengivet efter ”Risks in new drug development”, DiMasi (2001).

5 “Price of innovation”, DiMasi (2003).
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Figuren viser, hvor stor en andel af de forskningsprojekter der påbegyndes i en given fase som

afbrydes, hvad enten dette er som følge af dårlige forskningsresultater eller manglende tro på

salgsmulighederne i forskningsresultaterne. Således termineres ca. 59 % af de påbegyndte fase 2

studier, mens ca. 22 % af dem, som går videre til fase 3 bliver termineret i løbet af fase 3 studierne.

Der er således igennem hele forløbet en væsentlig risiko for at forskningen ikke vil bære frugt, hvor

det især er i fase 2 at studierne må opgives. Skulle resultaterne være gode nok til at påbegynde fase

3, skal der stadig ske en velovervejet vurdering af lægemidlets salgspotentiale, da fase 3 er klart den

dyreste af de kliniske faser og der stadig er stor risiko for at studiet må opgives.

I lægemiddelbranchen som helhed estimeres med, at kun ca. 10 ud af 10.000 forskningsidéer når til

den fase, hvor de bliver testet på mennesker. Af disse ti ender kun ét som godkendt lægemiddel i

handlen6. Set fra et investeringssynspunkt er investering i udvikling af lægemidler dermed meget

risikabelt, da meget få ender ud i salgbare produkter, der kan give et afkast på investeringen, og da

udviklingen er meget kapitaltung igennem hele forløbet. Forskningsvirksomhederne skal således

være i stand til at rejse stor og risikovillig kapital for at kunne gennemføre deres forskning, hvilket

er en af branchens største udfordringer. Således skønnede Vækstfonden i efteråret 2008, at de

eksisterende, unoterede biotekvirksomheder i Danmark manglede godt 8 mia. kr. til at finansiere

deres udviklingsprogrammer7. Dette truer grundlæggende virksomhederne på deres overlevelse, da

de lever af deres forsknings-pipelines. Den farmaceutiske branche oplever endvidere i disse år, at

deres gamle, profitskabende patenter udløber, medførende markante fald i omsætning og indtjening.

Samtidigt bliver forsknings og udviklingen af nye produkter generelt længere og dyrere, ligesom

risikoen for ufrugtbare projekter stiger.

Ud af disse forhold er der vokset en stigning i samarbejder mellem farmaceutiske og biotek

virksomheder. Disse samarbejder består ofte i, at farmavirksomheden leverer finansiering af

forskningen samt markedsførings- og udviklingsekspertise i samarbejdet, mens biotekvirksomheden

bibringer med præparat-kandidater og ny teknologi8.

6 http://www.farma.ku.dk/index.php/Fra-ide-til-laegemiddel/5440/0/
7 ”Dansk biotek mangler over 8 mia. kroner”, Børsen d. 22/9/08.
8 ”Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life Sciences Industries - Vol III”, PwC (2008).
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2.3 Samarbejdsaftaler mellem biotek- og farmavirksomheder

Samarbejdsaftalerne kan være meget komplekse og vare adskillige år, fra de tidligere faser i

udviklingen at præparatet til produktion og markedsføring over præparatets levetid på markedet.

Grundliggende er aftalerne en udveksling af risiko og afkast mellem virksomhederne. En hyppig

konstellation er, at biotekselskabet sælger produktions- og markedsføringsrettigheder til en endnu

ikke færdigudviklet præparat-kandidat til en farmavirksomhed, med samtidig overdragelse af

teknologi forbundet med præparat-kandidaten, samt overdragelse af eller samarbejde omkring den

videre forskning i præparat-kandidaten.

I den typiske konstellation har biotekselskabet således en interesse i et samarbejde, idet den herved

kan indhente finansiering til den forskningsaktivitet, som er virksomhedens hovedaktivitet.

Endvidere kan virksomheden fokusere på sin forskningskompetence og ”outsource” produktions-

og markedsføringsaktiviteterne til farmavirksomheden, der typisk har erfaring og kapacitet hertil.

Farmavirksomhedens interesse drives af, at den ikke selv skal udføre den indledende forskning,

men i stedet kan købe sig ind i et delvist udviklet produkt, hvor tidshorisonten frem til den håbede

lancering af det nye lægemiddel ligeledes er forkortet med flere år. Herved reducerer

farmavirksomheden sin risikoeksponering i forhold til selv at foretage forskningen helt fra bunden.

Aftalerne indeholder forskellige grader af risikodeling mellem parterne med flere sammenhængende

komponenter og ydelser med forskellige betalingskonstellationer, omfattende upfront betalinger,

milestone betalinger, egenkapitalinstrumenter, royaltyaftaler m.v.. I den regnskabsmæssige

behandling af disse aftaler er væsentlige, subjektive skøn påkrævet til vurdering af, hvornår

indregningskriterierne for omsætning er opfyldte og i hvilken grad aftalernes elementer kan

separeres i delelementer, der regnskabsmæssigt kan behandles særskilt. For visse virksomheder er

indtægter fra denne type aftaler et dominerende element i deres indtjening, hvor den

regnskabsmæssige behandling af disse kontrakter er centralt for det regnskabsmæssige resultat i

årsrapporten.

2.4 Samarbejdsaftalernes typiske elementer og casekontrakten

Glass Lewis har i 2008 foretaget en analyse af 25 SEC-registrerede biotek-selskabers anvendelse af

samarbejdsaftaler, de regnskabsmæssige problemstillinger heri og den regnskabsmæssige
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behandling i årsrapporten9. De undersøgte 25 selskaber har afgivet oplysninger om i alt 60 aktive

samarbejdsaftaler i de behandlede regnskaber. I aftalerne blev konstateret følgende betalinger og

elementer10:

Betaling/element Beskrivelse

Upfront betalinger Betalinger udredet ved starten af samarbejdet.

Milestone betalinger Betalinger udredet ved opnåelse af specifikke mål eller
begivenheder.

Joint Steering Committees Repræsentanter fra begge parter udførende overvågning og
vejledning i samarbejdet.

Fælles R&D betalinger /
omkostningsdeling

Deling af udgifter ved cost-plus godtgørelser eller fordeling af
omkostninger mellem parterne.

Royalties Betalinger til licenshaver udløst af salg af produktet.

Egenkapital-køb fra samarbejdspartner Køb af aktier eller warrants i partner.

Lån fra samarbejdspartner Fremtidige tilbagebetalinger med eller uden forrentning.

Optionsrettighed til køb af større andel af
aftalen

Begge parters ret til at tage større andel i overskudsdelingen
eller produktionen mod erlæggelse af yderligere vederlag.

Bibeholdte rettigheder til deltagelse i
markedsføring eller produktion af
produktet

Selskabets ret til at deltage i produktion og/eller salg af
produkter resulterende fra samarbejdet.

Forekomsten af disse elementer i undersøgelsen fremgår af nedenstående figur.

Figur 2.4: Elementer i samarbejdsaftaler

Aktive

samarbejdsaftaler

Upfront

betalinger

Milestone

betalinger

Joint

Steering

Committees

Fælles om

R&D-

omkostninger

Royalties
Køb af

egenkapital

Lån fra

partner

Fremtidige

optionsrettigheder

Bibeholdte

rettigheder

60 54 47 38 19 47 12 3 2 13

Kilde: gengivet efter Glass Lewis, s. 39.

Aftalerne kan indeholde flere selvstændige elementer til levering, hvor regnskabsreglerne kræver, at

hvert selvstændigt element separeres og behandles individuelt ift. indregning af omsætning, hvis

muligt. De typiske elementer består af teknologilicenser, markedsføringsrettigheder, forsknings- og

udviklingsydelser, salgsydelser, produktionsydelser og deltagelse i joint steering committees.

9 Undersøgelsens virksomheder aflægger regnskaber efter US GAAP, hvorfor den regnskabsmæssige behandling vil
kunne være anderledes end efter IFRS, men aftalernes elementer og overordnede problemer vurderes at være af
universel karakter, hvorfor vi i casekontruktionen baserer os på undersøgelsens resultater.
10 “Revenue recognition for collaborative arrangements in the biotechnology industry”, Glass Lewis & Co (2008).
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Ved konstruktionen af casekontrakten er disse elementers tilstedeværelse medtaget som følger:

 Teknologilicenser, markedsføringsrettigheder samt forsknings- og udviklingsydelser og

deltagelse i Joint Steering Committees er medtaget som grundliggende elementer,

 Upfront betaling, Milestone betalinger, Joint Steering Committees, Fælles R&D

omkostningsdeling og Royalties er medtaget ud fra deres hyppighed, da de er tilstede i hver

tredje kontrakt (eller hyppigere),

 køb af aktier i biotekselskabet er medtaget, da transaktionen normalt ikke udløser

omsætning, men vil kunne gøre det i disse kontrakter grundet tæt sammenhæng med øvrige

elementer11,

÷ Salgs- og produktionsydelser er udeholdet grundet lighed i behandlingen af forsknings- og

udviklingsydelser; i stedet er medtaget overdragelse til farmavirksomheden af rettigheder til

salg og produktion,

÷ Lån fra partner er udeholdet grundet elementets sjældne forekomst,

÷ Optionsrettigheder og bibeholdte rettigheder er udeholdet da disse i praksis ikke har

omsætningselement12.

Casekontrakten fremgår af Bilag A. Den regnskabsmæssige behandling heraf er emnet for kapitel 4.

2.5 Delkonklusion

Forsknings- og udviklingsforløbet for nye lægemidler estimeres i branchen til at vare 10 til 15 år fra

indledende idé og basisforskning, hen over udvikling og prækliniske studier til de kliniske fase-

forsøg på mennesker og endelig myndighedsgodkendelse. For hvert godkendt lægemiddel der

godkendes estimeres det, at der er afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger for ca. 1,2 mia.

USD (ca. 6,6 mia. DKK). Under udviklingsforløbet siger branchestatistikken, at for hver 5.000 –

10.000 nyudviklede stoffer går kun 250 videre til prækliniske studier. Af disse går færre end 10

videre til kliniske studier hvor kun ét opnår endelig myndighedsgodkendelse. Succesraten er således

meget lav og risikoen får en investor, som skyder penge i denne forskning, meget høj.

Kapitalkravene og den generelle udvikling i branchen går mod længere og dyrere forskningsforløb,

faldende succesrater og aftagende afkast på tidligere kapitalskabende succes-produkter har medført

en udbredelse af samarbejder i branchen. Disse er typisk mellem på den ene side selskaber med

11 Forholdet er uddybet i kapitel 4.2.2.
12 “Revenue recognition for collaborative arrangements in the biotechnology industry”, Glass Lewis & Co (2008).
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forskningskompetence og nye stoffer i den tidlige ende af udviklingsforløbet (typisk mindre

biotekselskaber) og på den anden side selskaber med risikovillig kapital samt forsknings-,

produktions- og/eller markedsføringskapacitet og –kompetence (typisk større farmaselskaber).

Aftaler mellem biotek- og farmavirksomheder er undersøgt i et studie, som identificerer flere

tilbagevendende elementer i kontrakterne. Disse er upfront-, milestone- og royaltybetalinger for

salg af licenser og forskningsydelser, hvor der oprettes komiteer til styring af samarbejdet. Disse

centrale elementer i L&U-aftalerne er indarbejdet i casekontrakten, hvor den regnskabsmæssige

behandling heraf gennemgås i kapitel 4.
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Kapitel 3: IASB Framework og IFRS

Kapitlets formål

 Redegøre for definitioner, indregning og måling af indtægter efter IASB Framework.
 Redegøre for definitioner, indregning og måling af omsætning efter IAS 18.
 Gennemgang af metoder til behandling af særlige problemstillinger i relation til L&U-

aftaler.

Introduktion til kapitlet

I kapitlet redegøres indledningsvist for IASB’s Framework, der danner fundamentet for
standarderne og regnskabsreguleringen. Formålet er at give læseren en introduktion til
Frameworket i relation til definition, indregning og måling af indtægter. Udvikling af
lægemiddelpræparater udgør den centrale aktivitet i biotek- og farmavirksomheder, hvor
indtægter heraf under IFRS behandles som omsætning efter IAS 18. Denne standard gennemgås
for definition, indregning og måling af omsætning. Endvidere gennemgås områder af særlig
relevans for den regnskabsmæssige behandling af L&U-aftaler. Disse områder omfatter metoder
til separering af kontrakternes transaktioner og metoder til opgørelse af færdiggørelsesgrader på
forskningsydelser, hvor kapitlet vil gennemgå det amerikanske fortolkningsbidrag EITF 00-21
samt milestone metoden.

3.1 IASB Framework og indtægter

3.1.1 IASB Framework og IFRS regnskabsstandarderne

Frameworket er fundamentet, når der skal udarbejdes nye regnskabsstandarder eller

fortolkningsbidrag samt udrede regnskabsproblematikker, hvor der ikke direkte kan henvises til en

regnskabsstandard. Frameworket udstikker de overordnede retningslinier, som standarderne skal

overholde. I tilfælde hvor der ikke er en standard eller et fortolkningsbidrag, vil Frameworket skulle

danne grundlag for den regnskabsmæssige behandling af området13.

Frameworket ikke er en regnskabsstandard, men angiver krav til indregning og måleattributter, som

skal anvendes, hvis et område falder uden for en standard, idet standarder har forrang for

Frameworket14.

3.1.2 Definition af indtægter

Frameworket definerer på overordnet niveau indtægter. Disse defineres i Framework afsnit 70 som:

13 I Framework afsnit 1 gives syv punkter som beskriver hvad formålet med Frameworket er.
14 Framework afsnit 2.
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”…increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or
enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those
relating to contributions from equity participants.”

Denne definition bygger på ændringer i balanceposter, hvilket vil sige, at indtægterne skyldes enten

stigninger i aktiver eller fald i forpligtelser. Definitionen omfatter både omsætning og gevinster,

hvor omsætning udspringer fra den ordinære drift i virksomheden, jf. Frameworket afsnit 74. I

afsnit 75 omhandles gevinster, der kan opstå som del af den ordinære drift eller ej. Med gevinster

menes eksempelvis valutaregulering af aktiver eller gevinster på ejendomme.

3.1.3 Indregning af indtægter

Der gives i Framework afsnit 83 følgende generelle indregningskriterier:

”(a) It is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the
entity; and (b) the item has a cost or value that can be measured with reliability.”

På baggrund af ovenstående generelle indregningskriterier præciseres i Framework afsnit 92 at

indregning af indtægter skal ske som følger:

”Income is recognised in the income statement when an increase in future economic benefits
related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured
reliably.”

Ud fra ovenstående er de to vigtigste elementer i indregningskriteriet fremtidige økonomiske

fordele, og at det skal kunne måles pålideligt.

Spørgsmålet om hvorvidt fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden beror på et skøn.

Framework afsnit 85 siger at man skal bruge de beviser der foreligger, når man udarbejder

regnskabet:

”The concept is in keeping with the uncertainty that characterises the environment in which an
entity operates. Assessments of the degree of uncertainty attaching to the flow of future economic
benefits are made on the basis of the evidence available when the financial statements are
prepared.”

Eksempelvis vil en debitor blive indregnet som et aktiv i balancen, medmindre der på tidspunktet

for regnskabsudarbejdelsen er beviser på at debitoren ikke vil/kan betale. I mange virksomheder er

der historisk set en rimelig fast procentdel af debitorerne, som ikke betaler. Hensættelse til tab herpå

kan da baseres estimater ud fra historiske erfaringer og materiale, som virksomheden har på

tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen.
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Det andet vigtige element i indregningskriteriet er, hvornår kan indtægten måles pålideligt, jf.

Framework afsnit 86-88. Indtægter, der ikke kan måles pålideligt, kan ikke indregnes i regnskabet.

Vurderingen af om et måling er pålidelig er et skøn, som bør baseres på fornuftige og

dokumenterede estimater. Anvendelsen af rimelige skøn er en integreret del af

regnskabsaflæggelsen og underminerer ikke regnskabernes pålidelighed. Indtægter, som ikke

opfylder indregningskriterierne, kan eventuel oplyses andetsteds, eksempelvis i noterne, hvis dette

findes relevant for vurderingen af virksomhedens finansielle position.

3.1.4 Måleattributter

Når en indtægt opfylder definitionen og indregningskriterierne skal den måles ud fra de i

Framework afsnit 100 angivne måleattributter15. Disse er ikke blevet ændret siden Frameworket

blev til og er ikke fuldt med udviklingen af regnskabsreguleringen, da Frameworket giver mulighed

for at indregne til historiske kostpriser. Indregning til dagsværdi og nutidsværdi er baseret på den

formueorienterede tankgang, som er i overensstemmelse med Frameworket hensigt og den

fremtidige udvikling inden for området. IASB/FASB’s konvergensprojekt indebærer udarbejdelsen

af et nyt Framework, hvorved disse principper vil blive ændret. Konvergensprojektet i relation til

omsætning vil blive gennemgået i kapitel 5.

3.2 Anvendelse af IAS 18

IAS 18 ”Revenue” er standarden for omsætning. Den er bygget op som principbaseret standard og

giver således ikke særregulering for forskellige brancher. Dette er til forskel fra eksempelvis US

GAAP, hvor FASB’s regulering er væsentligt mere branchespecifik og detailreguleret end IFRS,

hvilket har udmøntet sig i, at der er mere end 200 standarder, der regulerer omsætning.

Standarden identificerer indledningsvist typer af transaktioner og begivenheder, som den omfatter.

Efterfølgende defineres regnskabsposten omsætning og hvorledes den skal måles i regnskabet. Det

præciseres, at indregningskriterierne skal finde anvendelse på hver enkelt transaktion, i det omfang

de kan separeres og behandles særskilt, hvor der oplistes tre sæt af indregningskriterier.

3.2.1 Standardens anvendelsesområder

Jævnfør IAS 18.1 finder standarden anvendelse ved behandling af:

15 Disse er historisk kostpris, dagsværdi, nettorealisationsværdi og nutidsværdi.
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1. Salg af varer

2. Levering af tjenesteydelser

3. Renter, royalties og dividende afledt af andres anvendelse af virksomhedens aktiver.

Salg af varer omfatter både varer produceret af virksomheden med henblik på salg og varer købt

med henblik på videresalg.

Tjenesteydelser omfatter virksomhedens udførelse af en kontraktuelt fastsat opgave over et bestemt

tidsrum, hvor dette tidsrum kan omfatte mere end én regnskabsperiode16.

Andres anvendelse af virksomhedens aktiver kan give omsætning i form af renter fra finansiering

(hvad enten kontante eller på anden vis), modtagelse af royalties for anden parts brug af

virksomhedens aktiver (fx patenter, varemærker, copyrights og computer software) og dividende-

udlodning af profit til aktionærerne.

3.3 Identifikation af transaktioner

Ved den regnskabsmæssige behandling skal indregningskriterierne anvendes på de enkelte

transaktioner separat. Såfremt forhold taler for det, vil indregningskriterierne skulle anvendes på

separat identificerbare komponenter i en transaktion for således at afspejle transaktionens substans,

jf. IAS 18.13.

IAS 18 indeholder ikke yderligere vejledning eller fortolkning til, hvordan denne separation skal

foretages. Da standarden er principbaseret baseres dette på en vurdering snarere end anvendelse af

konkrete regler. Separeringen skal vurderes på substansen og ikke formen, og skal derfor ske på

baggrund af kontraktens udformning, på elementernes kommercielle forhold og ved anlæggelse af

rimelige skøn og vurderinger. For sammensatte kontrakter er det derfor vigtigt at forstå detaljerne

og få kendskab til alt som måtte have sammenhæng med aftalen.

16
Ydelser der direkte vedrører entreprisekontrakter omfattes i stedet af IAS 11.
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3.4 Rammer og definitioner

3.4.1 Afgrænsning i forhold til andre standarder

Efter identifikation af transaktionerne skal det afgøres, om disse skal behandles efter IAS 18 og

transaktionerne holdes op mod standardens definition på omsætning. I IAS 18.6 afgrænses

standarden specifikt til ikke at omfatte visse områder, der omhandles i andre lex specialis

standarder, herunder leasing aftaler, dividende fra associerede virksomheder, forsikringsaftaler m.fl.

3.4.2 Definition af omsætning

I IAS 18.7 defineres omsætning som:

”Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of the
ordinary activities of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases
relating to contributions from equity participants.”

Definitionen er bygget op omkring et koncept om bruttoindstrømninger, som forøger egenkapitalen

i virksomheden, hvor økonomiske fordele er den primære faktor for måling af omsætningen. I

forhold til definitionen på indtægter udgør omsætning et delelement, da kun indtægter som

realiseres led i virksomhedens ordinære drift er omsætning.

Sondringen mellem omsætning og indtægter skal ske ud fra en vurdering af, om transaktionerne er

afledt af virksomhedens ordinære drift. Hermed menes, at der skal være tale om virksomhedens

hovedaktivitet og primære indtægtskilde. Dermed kan samme type transaktioner i to forskellige

virksomheder kunne blive behandlet forskelligt, afhængigt af hvad der kategoriseres som

virksomhedens ordinære drift. Således vil gevinster fra salg af aktiver i én virksomhed kunne

indregnes som andre driftsindtægter og i en anden virksomhed som omsætning, såfremt typen af

gevinster anses for at opstå som led i virksomhedens ordinære drift. Dette er eksempelvis tilfældet

ved gevinster ved salg af ejendomme. Virksomheder som handler med investeringsejendomme, som

er ejendomme købt med videresalg for øje og indregnet i balancen som et omsætningsaktiv17, vil

ved salg skulle indregne gevinsten som omsætning, da den er afledt af virksomhedens ordinære

drift.

17 IAS 16.68 og IAS 38.113 fastslår, at gevinster i forbindelse med salg af anlægsaktiver ikke skal klassificeres som
omsætning.
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Omkring gevinster siger Framework afsnit 76:

”When gains are recognised in the income statement, they are usually displayed separately because
knowledge of them is useful for the purpose of making economic decisions. Gains are often reported
net of related expenses.”

Typisk skal indtægter fra gevinster indregnes netto med tilhørende omkostninger, hvorimod

omsætning og tilhørende vareforbrug vises brutto. Dette indikerer, at gevinster ikke skal medregnes

som omsætning, men udelukker det ikke. I henhold til IAS 1 ”Presentation of financial statements”

skal alle væsentlige gevinster af materielle anlægsaktiver eller andre ting af exceptionel karakter

vises separat, men herudover vil gevinster kunne indregnes som omsætning ud fra en aktuel

vurdering af hvad der udgør virksomhedens ordinære drift.

3.5 EITF 00-21 og separering af sammensatte kontrakter

IAS 18 giver ikke vejledning til hvordan separering af transaktioner skal gøres, hvorfor det kan

være relevant at søge vejledning andetsteds. Der kan søges vejledning i andre relevante

regnskabsregler, såsom US GAAP, hvor fortolkningsbidraget EITF 00-21 ”Revenue Arrangements

with Multiple Deliverables” angiver hvordan man kan opsplitte en kontrakt i enkeltelementer.

Fortolkningsbidraget kan kun bruges, hvis der er tale om en sammensat kontrakt, som er en kontrakt

med flere leveringer. En sammensat kontrakt kan eksempelvis være en aftale med to elementer,

hvor der sælges en fysisk vare (fx en pc) og en tilknyttet tjenesteydelse (fx installation af pc’en) og

hvor overgivelsen af varen er tidsmæssigt forskudt fra leveringen af tjenesteydelsen. Dette rejser

spørgsmålet om hvornår indregningskriterierne er opfyldt og indregning af omsætningen kan ske.

Kontrakten har to elementer, som vil kunne prøves adskilt og indregnet efter indregningskriterierne

for salg af varer hhv. salg af tjenesteydelser. Kan der ske separation af det ene element (salget af

pc’en) vil der kunne ske tidligere indtægtsførsel heraf, end hvis elementerne behandles samlet og

dermed samlet set skal opfylde indregningskriterierne.

Kriterierne i EITF 00-21 skal efterprøves hver gang der bliver leveret en ydelse eller en vare.

Problemet i de sammensatte kontrakter er, at finde ud af, hvornår noget bliver leveret og om det

enkelte element har selvstændig værdi. Grundet de forskellige indregningskriterier kan der være

væsentlig forskel på indregningstidspunktet, afhængigt af om der er tale om levering af en vare, en

tjenesteydelse eller royalty.
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Fortolkningsbidraget opstiller følgende kriterier til opdeling af transaktioner i en kontrakt, som

illustreres i følgende beslutningstræ:

Figur 3.1: EITF 00-21 beslutningstræ

Kilde: EITF 00-21

Der stilles tre kriterier, hvor alle skal være opfyldt for at transaktion kan ses for sig selv.

3.5.1 Det leverede skal have selvstændig værdi for kunden

Det leverede i transaktionen, som søges opdelt, skal besidde en selvstændig værdi for kunden, set

ud fra en betragtning om, at det leverede kan sælges separat til køberen eller køberen kan selv

videresælge genstanden separat. Det er dog ikke krav om, at der skal eksistere et observerbart

marked for at en genstand kan besidde selvstændig værdi.
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3.5.2 Transaktionen skal kunne måles til en pålidelig og objektiv dagsværdi

Ved anvendelse af modellen skal dagsværdien af de modtagne betalinger fordeles på de enkelte

elementer. Denne fordeling skal gøres ud fra elementernes relative dagsværdi18. Modellen kræver at

dagsværdi kan opgøres for de ej leverede dele, hvor dagsværdien af det leverede tillades udledt som

et residual. EITF 00-21 afsnit 16 siger, at de kontraktligt fastsatte priser ikke kan antages at svare til

dagværdi. Det bedste bevis for dagsværdi er, når produktet sælges særskilt, hvor dagsværdien for de

enkelte elementer vil kunne fastlægges ud fra følgende kriterier19:

 Ud fra leverandørens salgspriser ved salg af samme produkt eller ydelser separat.

 Salgspris hos andre virksomheder, som sælger næsten identiske produkter eller ydelser

separat, eller leverandørens salg af et tilsvarende produkt separat.

 Salgsprisen hos andre virksomheder ved salg af tilsvarende eller ombyttelige produkter.

Såfremt produktet ikke sælges særskilt, men vil blive det i fremtiden, og der endnu ikke er

sammenlignelige, særskilt solgte produkter, vil en sandsynlig prissættelse af ledelsen kunne

vurderes som rimeligt.

3.5.3 Ved generel returret på det leverede skal det være sandsynligt at ej leverede bliver

leveret

Såfremt der er etableret en generel returret på de leverede produkter skal det vurderes om dette får

betydning for leveringen af ej leverede produkter. Kun såfremt det vurderes sandsynligt at levering

af det ej leverede vil ske og i overvejende grad under sælgers kontrol vil der kunne ske separation.

3.5.4 Anvendelse under IFRS

For at anvende fortolkningsbidraget skal man vurdere, om den foreslåede metode er i

overensstemmelse med retningslinierne i IFRS. EITF 00-21 er i det væsentligste i

overensstemmelse med IFRS, om end det bemærkes, at den er strammere og mere restriktiv end

IFRS, da EITF 00-21 kræver at værdien af det ej leverede skal kunne opgøres, som gennemgået

nedenfor, hvilket ikke kræves efter IAS 18. Dette er mere lempeligt, da det er nok kun at kunne

opgøre dagsværdi af det allerede leverede pålideligt, hvorefter værdien af det ej leverede fastsættes

ud fra residualværdien mellem den totalværdi og det allerede leverede. I tillæg hertil er EITF 00-21

mere restriktiv med hensyn til returret, hvor levering af de ikke leverede dele i al væsentlighed og

18 Relative fair value method.
19 Indtægter, Mogens Nørgaard Mogens og Rasmus Friis Jørgensen, R&R 2003.12
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sandsynlighed skal være kontrolleret af sælger for at det kan ses som en separat transaktion. Disse

mere restriktive forskrifter i EITF 00-21 hindrer ikke anvendelse efter IFRS, da den er mere

restriktiv og dermed som minimum vil stille samme krav som IFRS.

3.6 Indregningskriterier

Ved indregning af en transaktion skal det bestemmes hvilke indregningskriterier som finder

anvendelse, da indregningskriterierne salg af varer, salg af tjenesteydelser hhv. royalties er

forskellige. Det er en vigtig klassifikation, da forskellige forhold skal vurderes og tidspunktet for

hvornår indregning kan ske vil påvirkes heraf.

Der gives for hver af de tre typer af transaktioner en række indregningskriterier, hvoraf flere går

igen under hver gruppe. Indregningskriteriernes anvendelse for hver type er gengivet i nedenstående

figur.

Figur 3.2: Indregningskriterier

Indregningskriterium Salg af vare
Salg af

tjenesteydelse
Royalty

m.v.

Væsentlige risici og fordele er overgået til køber X
Væsentlige ledelsesmæssige engagementer er ophørt X
Omsætningen kan måles pålideligt X X X
Sandsynligt fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde X X X
Omkostningerne til færdiggørelse kan måles pålideligt X
Færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt X
Kilde: IAS 18.

Alle indregningskriterierne skal være opfyldt for hver enkelt gruppe før der kan ske indregning.

3.6.1 Væsentlige risici og fordele er overgået til køber

Alle væsentlige risici og fordele knyttet til besiddelse af det pågældende aktiv skal ved

transaktionen være overgået til køber, hvor dette vurderes i den enkelte situation og de specifikke

forhold, som omgiver transaktionen. Man skal identificere det ”kritiske punkt”, hvor risikoen

overgår til køber, set fra både sælgers og købers side, hvor IAS 18.15 skriver, at det er når

ejendomsretten og kontrollen mistes. Dette vil ofte også være når risikoen juridisk overgår til køber,

hvorved man vil kunne afgøre dette ud fra leveringsbetingelserne og risikoovergangen i forbindelse

hermed.



Kap. 3: IASB Framework og IFRS Side 34 af 131

Standarden giver fire eksempler på situationer, der giver anledning til problemer, når vurderingen

skal foretages. Disse er:

a) Sælger har en forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende kvalitet ud over det, der følger af en

sædvanlig garanti.

b) Indtægten fra salget er afhængigt af købers videresalg af varerne.

c) Varen er leveret under forudsætning af efterfølgende installation, og denne installation må

betragtes som en ikke uvæsentlig del af kontrakten.

d) Køber har ret til at returnere varerne, og der er usikkerhed om, hvorvidt varerne vil blive

returneret20.

Ad a)

Denne form for ekstra garanti kan fx være at man leverer en maskine den 30.12.20x8 inkl.

opsætning og installation. Her kan sælgeren give en ekstra garanti i form af fuld returret indtil

kunden har godkendt, at maskinen fungerer efter hensigten. Her skal det vurderes hvornår det

”kritiske punkt” er passeret, hvor dette bestemmer om omsætningen indregnes i 20x8 eller først i

20x9. Der skal på leveringstidspunktet eksistere en dokumenterbar viden om, at produktet fungerer

efter hensigten og de betingelser, som kunden skal anvende produktet til (fx hvis maskinen skal

fungere sammen med andre maskiner). Hvis dette er tilfældet kan der ske indregning af

omsætningen i 20x8 ellers må det vurderes at alle væsentlige risici og fordele ikke er overgået til

køber endnu og indregningen på udskydes til 20x9, da kvaliteten skal dokumenteres hos kunden.

Ad b)

Dette er reelt konsignationssalg og afspejler risikoen for, at virksomheden presser salg igennem op

til balancedagen ved at love at tilbagetage ikke solgte varer efter balancedagen. Dette er illustreret

ved følgende eksempel:

En tøjproducent giver sine distributører nogle nye tøjmærker, hvor potentialet skal prøves ude hos

distributørerne. Distributørerne skal først betale i det øjeblik de sælger et produkt til 3. mand. Hvis

tøjet ikke er blevet solgt kan varerne frit returneres. Her skal omsætningen først indregnes, når der

sker salg til 3. mand, da risikoen ikke er overgået endnu.

20 ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, Fedders og Steffensen, side 395.
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Ad c)

Dette punkt skal ses i den sammenhæng, at salgsprocessen og risikoovergang ikke er afsluttet før

installationen er foretaget. Der sondres mellem om installationen er en væsentlig del af kontrakten

eller ej. I afsnit 2 (a) i appendiks til IAS 18 eksemplificeres en uvæsentlig installation som

installationer omfattende tilkobling af strømstik eller antenne. Hvis installation er væsentlig kan

produktet og installationen ses som særskilte transaktioner og indregnes separat.

Ad d)

I denne situation skal det vurderes hvor sandsynligt det er, at returretten bliver udnyttet. Tidspunktet

for bortfald af returretten er kritisk for indregningen. Ud fra dette skal skønnes det forventede

omfang af returvarer, som dermed ikke indtægtsføres før returretten udløber. Vurderingen af

omfanget af udnyttelsen af returretten kan ske ud fra historiske informationer.

3.6.2 Væsentlige ledelsesmæssige engagementer ophørt

Det skal vurderes, om virksomheden efter salget stadig har et ledelsesmæssigt engagement eller

effektiv kontrol over det solgte, som normalt vil være forbundet med forsat ejendomsret hertil. I de

fleste tilfælde vil alt ledelsesmæssigt engagement stoppe i forbindelse med risikoovergangen på

varen, men hvis der efter varens overdragelse stadigvæk er væsentlig ledelsesmæssig involvering

fra sælgers ledelse vil dette salg ikke kunne omsætningsføres.

IAS 18 ikke giver yderligere forklaring til, hvordan man vurderer det ledelsesmæssige engagement,

hvorfor følgende indikatorer kan anvendes til vurderingen21:

 Sælger kan kontrollere prisen på varen i fremtiden.

 Sælger er ansvarlig for varen, også efter der er foretaget et salg.

 Kontraktens udformning gør køber i stand til at fremtvinge eller give sælger en mulighed for

at tilbagekøbe varen.

 Sælger garanterer afkastet på købers investering eller et afkastet på investeringen for en

begrænset eller længere periode.

21 "IFRS Manual of Accounting 2008”, PwC, side 9023.
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3.6.3 Omsætningen kan måles pålideligt

Pålidelighed er en af de kvalitative egenskaber, som er beskrevet i Framework afsnit 31-32 og 86-

88. Her skal målingen være uden væsentlige fejl og være neutral. Yderligere skal målingen være

baseret på et rimeligt skøn, uden at under- eller overestimere forpligtelser eller aktiver. Ved store

salg er der i de fleste tilfælde lavet en kontrakt mellem parterne hvor pris, leveringsbetingelser mv.

er aftalt og hvor pålidelig måling kan ske uden problemer. IAS 18.23 angiver at forholdene taler for

at pålidelige estimater kan laves når der er indgået en aftale, hvor begge har en retskraftig rettighed

til den ydelse, der skal leveres, og betaling og betalingsbetingelser er fastlagt.

3.6.4 Sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

Dette er dybt forankret i den formueorienteret teori, da denne beror på enten forøgelse af aktiverne

eller reduktion i forpligtelserne. Bedømmelsen af dette punkt vil bero på skøn, ikke kun forhold

omkring transaktionen, men også en vurdering af debitorens forhold, jf. IAS 18.18. Her kan

nævnes, at debitors betalingsdygtighed skal vurderes i forbindelse med salget. Hvis der ikke er

indikationer på at debitoren ikke er betalingsdygtig, kan der ske indregning af omsætningen. Hvis

der efterfølgende er forhold hos debitoren, der gør debitoren ubetalingsdygtig, skal omsætningen

som udgangspunkt ikke korrigeres. Efterfølgende tab vil blive indregnet i resultatopgørelsen som

enten konstaterede tab eller hensat til tab på debitorer.

3.6.5 Omkostningerne kan måles pålideligt

Omkostningerne ved transaktionen ved salg af varer hhv. omkostningerne ved levering af

tjenesteydelse og til færdiggørelsen heraf skal kunne opgøres pålideligt. At omkostningerne skal

måles pålideligt skal ses ud fra et forsigtighedsprincip, som er et afledt krav under det primære

kvalitetskrav om pålidelighed.

3.6.6 Færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt på balancedagen

Indregning af omsætning ud fra færdiggørelsesgraden tilsikrer, at omsætningen indregnes i den

periode, hvor ydelsen præsteres. IAS 18.26 henviser til IAS 11 ”Construction contracts” omkring

opgørelse af færdiggørelsesgraden. Endvidere gives i IAS 18.24 eksempler på metoder til

opgørelsen, hvor dette kan ske på baggrund af vurdering af det udførte arbejde, ud fra udførte

ydelser som procentdel af samlede aftalte ydelser eller ud fra afholdte omkostninger i forhold til

samlede omkostninger til gennemførsel af transaktionen. Metoder til opgørelser af

færdiggørelsesgraden gennemgås i det efterfølgende afsnit.
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Såfremt ydelserne leveres et ubestemt antal gange over en fastlagt periode kan færdiggørelse

skønnes som lineært over perioden, jf. IAS 18.25, medmindre anden metode bedre afspejler

færdiggørelsen.

Kan udfaldet af en transaktion ikke opgøres pålideligt, kan der kun indregnes omsætning svarende

til de omkostninger der kan genindvindes, jf. IAS 18.26. Hvis det ikke er sandsynligt at

omkostningerne kan genindvindes, kan der ikke indregnes noget omsætning.

3.7 Metoder til opgørelse af færdiggørelsesgraden

Licens- og udviklingsaftalerne i biotek og farma omfatter levering af forskningsydelser, hvor disse

efter indregningskriterierne for salg af tjenesteydelser skal indtægtsføres ud fra deres

færdiggørelsesgrad. De generelle metoder hertil behandles i IAS 18.24 og omtales

produktionsmetoden. Hertil er der i branchen opstået en kutyme for anvendelse af en modificeret

metode, som vi kalder milestone metoden.

3.7.1 Produktionsmetoden

Produktionsmetoden bruges til opgørelse af færdiggørelsesgraden i forbindelse med salg af

tjenesteydelser. I dette afsnit vil denne metode blive beskrevet.

Der er flere måder hvorpå færdiggørelsesgraden kan opgøres på. Der kan gøres brug af enten input-

eller outputbaserede metoder. De inputbaserede metoder måler færdiggørelsesgraden ud fra det man

putter ind i produktion. Dette kunne fx være de afholdte omkostninger holdt op mod de totale

omkostninger. De outputbaserede metoder måler færdiggørelsesgraden ud fra det der kommer ud

fra produktionen. En outputbaseret måleattribut kunne være antallet af patienter i et studie eller

antallet af udviklede præparater ved udviklingen af et bibliotek af præparater. Man skal vælge den

metode, som bedst viser flowet af indtægter og færdiggørelsesgraden.

For at man kan bruge produktionsmetoden skal man kunne måle udfaldet af kontrakten pålideligt,

jf. IAS 11.22, samtidigt med, at det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde virksomheden. Udfaldet kan vurderes pålideligt, jf. IAS 11.29, når hver part har krav

vedrørende aktivet, betalingen fremgår af kontrakten, og betalingsbetingelserne er fastlagt. Hvis

dette er tilfældet skal indregning af omsætning og omkostninger opgøres efter produktionsmetoden.

Dette betyder at omsætningen og omkostningerne skal indregnes i takt med at arbejdet færdiggøres i

de respektive perioder, jf. IAS 11.26.
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Det fastlægges i IAS 11.16 hvilke omkostninger, som skal henføres til produktionen:

 Omkostninger, der kan henføres direkte til den enkelte kontrakt.

 Omkostninger, der kan henføres til entrepriseaktiviteten generelt.

 Andre omkostninger, som kan viderefaktureres til kunden.

IAS 11.17 angiver eksempler på disse omkostninger:

 Lønomkostninger.

 Materialer på til konstruktionen.

 Afskrivninger af maskinerne brugt til byggeriet.

Det præciseres omkring indregning af omkostninger, og dermed også grundlaget for avancen når

denne opgøres på baggrund af input-omkostninger, at det kun er omkostninger, som afspejler det til

dato udførte arbejde, som må henregnes. Materialer mv. som ligger til senere brug, eller hvis der er

lavet en forudbetaling til en kreditor for en senere leverance af materialer til byggeriet, må ikke

medregnes. Omkostninger til sikring af kontrakten kan medregnes, hvis det er sandsynligt, at

kontrakten vil blive indgået og at omkostninger kan måles pålideligt, jf. IAS 11.21.

Omsætning i relation til produktionsmetoden defineres i IAS 11.11:

 Beløbet som er aftalt i kontrakten.

 Ændringer i kontrakten, krav mv., når det er sandsynligt, at dette vil resultere i omsætning

og de kan måles pålideligt.

Omsætningen skal måles til dagsværdi af betalingen. Omsætningen kan indregnes fx som

procentdelen af de faktiske omkostninger sat i forhold til de totalomkostninger, illustreret ved

følgende eksempel:

Virksomhed indgår en kontrakt, hvor den anden part forpligter sig til at betale TDKK 6.000.

Totalomkostninger forventes at blive TDKK 4.000. Arbejdet starter den 1. januar og ved

regnskabsafslutningen den 31. december skal det vurderes, hvor mange omkostninger og

omsætning der skal indregnes. De faktiske omkostninger i regnskabsåret udgør TDKK 1.000.

Færdiggørelsesgraden bliver her 25 % (1.000 / 4.000), hvorfor der skal indregnes TDKK 1.000

omkostninger (4.000 x 25 %) og omsætning på TDKK 1.500 (6.000 x 25 %). Dette giver alt i alt en

avance på TDKK 500 i resultatopgørelsen.
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3.7.2 Produktionsmetoden og milestone betalinger

Ved opgørelsen af færdiggørelsesgraden skal det sikres, at der ikke sker indtægtsførsel af

betalinger, som efterfølgende ikke realiseres. I L&U-aftaler er dette specielt relevant omkring

milestones, hvor disse udløses ved bestemte succeskriterier, og derfor ikke er sikre før de faktisk

udløses. Som følge af denne risiko skal indtægtsførsel efter færdiggørelsesgrad maksimeres til de

faktiske optjente betalinger. Dermed udgør indtægtsførslen det mindste af:

 De faktiske ikke refunderbare og optjente betalinger

 Indtjening efter færdiggørelsesgrad.

Udgangspunktet for opgørelse efter produktionsmetoden vil være, at der ske indtægtsførsel af de

samlede milestones i henhold til færdiggørelsesgraden. Alternativt hertil kan anvendes

”Contingency-Adjusted Performance Model”-metoden, hvorefter der kun sker indtægtsførsel efter

færdiggørelsesgrad af de faktisk optjente milestones. I beregningen efter denne model opgøres

omkostningerne som normalt. Indtægtsførslen beregnes som de milestones, hvor forudsætningerne

for opnåelse er nået, gange forholdet mellem de akkumulerede afholdte omkostninger på dette

tidspunkt og de forventede totalomkostninger, hvorefter tidligere indregnet indtægter fratrækkes.

Det resterende beløb periodiseres.

Forskellen i denne metode består i, at der efter den ”normale” metode sker løbende indtægtsførsel af

de totale milestones i kontrakten (i forhold til aftalens samlede færdiggørelsesgrad), mens der efter

”Contingency-Adjusted Performance Model” kun sker løbende indtægtsførsel af de faktisk optjente

milestones (i forhold til aftalens samlede færdiggørelsesgrad). Der vil derfor som udgangspunkt ske

senere indregning efter denne metode.

3.7.3 Milestone metoden

Inden for biotek- og farma er det almindeligt at indarbejde milestone betalinger i

samarbejdsaftalerne, hvor disse er betalinger for ydelserne. Der er udviklet en praksis med at

anvende disse milestones som udtryk for færdiggørelsesgrad af disse ydelser ud fra betragtninger og

kriterier, som kan forsvares under IFRS.

Milestones er grundlæggende betalinger, som udløses i takt med færdiggørelsen af

forskningsarbejdet. Betalingerne kan således betragtes som en afart af produktionsmetoden, under

forudsætning af at betalingerne afspejler det leverede arbejde. Betragtningen er her, at når en
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milestone udløses, er det fordi de tilknyttede ydelser er 100 % leveret og at det først er sandsynligt

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, når den udløsende begivenhed indtræffer. Kriteriet om

at ydelsen skal være 100 % leveret er en konsekvens af, at udfaldet af de kliniske studier ikke kan

estimeres med sikkerhed, hvorfor IAS 18.20 (b) først er opfyldt, når milestone begivenheden er

indtruffen. Da udfaldet af transaktionen ikke kan opgøres pålideligt og afholdte omkostninger kun

vil kunne indvindes ved succesfuld opnåelse af milestones begivenhederne, må indtægten ikke

indregnes før usikkerheden om transaktionen er elimineret, jf. IAS 18.28. Metoden er almindelig i

biotek- og farma og betegnes milestone betaling method, eller blot milestone metoden22.

Metoden kan anvendes, når milestones betalingerne repræsenterer en separat indtjeningsproces og

de resterende milestones er i overensstemmelse med den resterende modydelse, der skal udføres.

Endvidere skal hver milestone vurderes for deres substans og betalingen skal stå mål med det

arbejde, der udføres. Man kan bruge følgende kriterier til denne vurdering23:

 Der skal lægges en væsentlig indsats for at opnåelse af hver milestone, der også skal afspejle

udførelse af en tydelig adskilt tjenesteydelse.

 Betalingerne skal repræsentere dagsværdi, hvilket kan underbygges ved at

o Betalingen er rimelig i forhold til arbejdsindsats, vurderet i forhold til niveau,

færdigheder og ekspertise krævet af personalet, som udfører arbejdet.

o Betalingen skal afspejle risici.

o Betalingerne skal vurderes i forhold til hinanden og til eventuel upfront betaling,

herunder skal tidsmæssige intervaller vurderes.

 Hver milestone skal have sammenhæng til en særskilt service eller betydelig begivenhed.

Indtægten fra milestones kan først indregnes, når der er opnået ret til betalingen, når betaling er

ikke-refunderbar og såfremt betalingen i sit indhold er vederlag for præsterede ydelser. Milestone

begivenhederne skal have reel substans og repræsentere opnåelse af specifikt definerede mål.

3.8 Måling

I henhold til IAS 18.9 er udgangspunktet, at omsætning skal måles til dagsværdien af det modtagne

vederlag eller tilgodehavende. Dagsværdi defineres i IAS 18.7 som:

22 ”Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life Sciences Industries - Vol III”, PwC (2008).
23 ”Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life Sciences Industries - Vol III”, PwC (2008).
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”Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction”

Dette uddybes IAS 40 ”Investment property”, hvor definitionens ordlyd gennemgås i IAS 40.42 -

.44. Heraf skal fremhæves tre elementer:

”Knowledgeable parties” betyder at både køber og sælger er informeret tilstrækkeligt om

genstanden, der er sat til salg, så styrkeforholdet ikke forrykkes mellem parterne.

”Willing parties” betyder at en villig køber er motiveret, men ikke tvungen til at købe eller parat til

at betale hvad som helst. En villig køber vil kun betale den markedspris, som en fornuftig køber vil

betale, mens det modsatte kan sluttes for en uvillig handelspartner.

”Arm’s length transaction” betyder transaktioner, som er foregået mellem uafhængige parter, der

ikke har nogen speciel tilknytning eller forhold til hinanden, som vil kunne påvirke den aftalte pris.

Når det skal vurderes om prisen på en vare aftalt mellem to parter udgør dagsværdien skal følgende

forhold inddrages:

 Vurdering af om man er principal eller agent, jf. IAS 18.8.

 Om der eksisterer rabatter mv., som der skal tages hensyn til ved vurdering af dagsværdien,

jf. IAS 18.10.

 Om der er tale om en sammensat kontrakt.

Om man er principal eller agent bestemmer hvorvidt omsætningen skal indregnes som en

bruttotilgang eller en nettotilgang. Hvis man agerer som principal, skal man indregne omsætningen

som en bruttotilgang. Hvis man er agent, og agerer på vegne af en principal, skal man indregne

omsætningen ud fra en nettotilgang.

Hvis der er lavet mængderabatter mv. påvirker dette dagsværdien af tilgodehavendet fra salget og

reducerer dermed dagsværdien af den solgte vare eller tjenesteydelse.
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Hvis kontrakten er en sammensat kontrakt, som dermed indeholder flere transaktioner, skal

dagsværdien fordeles ud på de enkelte elementer i kontrakten og regnskabsmæssigt behandles

separat, såfremt dette er muligt ud fra kontraktens formuleringer og priser.

Endvidere gælder, at hvis betalingen for varen eller tjenesteydelsen udskydes, skal den nominelle

værdi tilbagediskonteres, så nutidsværdien indregnes i stedet for den nominelle værdi.

Diskonteringsfaktoren skal i henhold til IAS 18.11 svare til renten for et lignende lån på lignende

betingelser, eller den interne rente svarende til renten, som diskonterer den nominelle værdi til den

nuværende salgspris.

Anvendelsen af tilbagediskonteringsreglerne skal i henhold til Framework afsnit 44 iagttages ud fra

en cost/benefit betragtning, således at der ikke er krav om altid at omregne kreditsalg. En

tommelfingerregel er, at hvis tilgodehavendet betales inden for ét år vil omkostningerne ved

tilbagediskontering være større end nytten heraf, hvorfor der ikke vil skulle ske tilbagediskontering.

3.9 Delkonklusion

Frameworket er fundamentet som standarderne i IFRS udarbejdes på baggrund af. I Frameworket

definerer indtægter som økonomiske fordele i form af stigninger i aktiver eller fald i forpligtelser,

ud over ændringer som følge af transaktioner med aktionærerne. For at indregning kan ske skal de

generelle indregningskriterier opfyldes, ved at det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske

fordele vil afstedkommes og at disse kan måles pålideligt. Målingen af indtægten skal ske til

historisk kostpris, dagsværdi, nettorealisationsværdi eller nutidsværdi.

Omsætning defineres ud fra et indstrømningskoncept, hvor omsætning er bruttoindstrømningen af

økonomiske fordele udspringende fra virksomhedens ordinære aktivitet, hvor disse indstrømninger

forøger egenkapitalen. Transaktioner med aktionærer indgår ikke heri. Denne definition ligger i

forlængelse af Frameworks definition på indtægter og omsætning.

Omfattes en transaktion af IAS 18, vil indtægten skulle indregnes som omsætning efter reglerne

heri. Standarden identificerer tre hovedtyper af omsætningstransaktioner i form af salg af varer,

levering af tjenesteydelser og indtægter ved brug af virksomhedens aktiver i form af royalty, renter

og udbytter. Indregningskriterierne skal anvendes på de enkelte transaktioner separat. Såfremt
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substansen afspejles herved, skal transaktioner adskilles i separat identificerbare komponenter

hvorefter indregningskriterierne skal anvendes på hver komponent for sig.

For salg af varer skal alle væsentlige risici og fordele være overgået til køber, sælgers væsentlige

ledelsesmæssige engagementer skal være ophørt, omsætningen skal kunne måles pålideligt og det

skal være sandsynligt fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sælger.

For salg af tjenesteydelser skal omsætningen skal kunne måles pålideligt, det skal være sandsynligt

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sælger, Omkostningerne til færdiggørelse kan måles

pålideligt og der skal kunne opgøres en færdiggørelsesgraden skal kunne måles pålideligt.

For royalties mv. skal de kunne måles pålideligt og det skal være sandsynligt at økonomiske fordele

vil tilflyde før de kan indtægtsføres.

Ved måling af den indregnede omsætning skal dette ske til dagsværdi, svarende til dagsværdien af

det modtagne vederlag eller tilgodehavende. Dagsværdi defineres som det beløb, at aktiv kan

handles til mellem informerede, villige parter i en transaktion på arms længde vilkår.

Denne proces for vurdering af behandlingen af en transaktion er vist i nedenstående figur.

Denne struktur anvendes ved gennemgang af casekontrakten i kapitel 4.

I relation til de sammensatte kontrakter mellem biotek- og farmavirksomheder udgør separering af

kontrakternes transaktioner og fordeling af dagsværdi samt opgørelse af færdiggørelsesgrad for

forskningsydelser centrale udfordringer ved den regnskabsmæssige behandling.

ID af transaktioner

Rammer og definitioner

Separering af bestanddele

Salg af varer Tjenesteydelser Royalties mv.

Indregningskriterier
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IAS 18 foreskriver, at transaktioner skal separeres såfremt dette afspejler transaktionens reelle

forhold. Til at udfylde den principbaserede IAS 18 kan der søges vejledning i US GAAP

fortolkningsbidraget EITF 00-21 ”Revenue Arrangements with Multiple Deliverables”. Dette er i

rimelig overensstemmelse med IFRS, hvorfor retningslinierne heri kan anvendes når

regnskabsaflæggelsen sker efter IFRS. Fortolkningsbidraget forskriver separering af en transaktion

med flere leveringer, når det leverede har selvstændig værdi for kunden, dagsværdi af transaktionen

kan måles pålideligt og objektivt og at det, i tilfælde af en generel returret på det leverede, vurderes

sandsynligt at det ej leverede bliver leveret og at dette er under sælgers kontrol.

Ved salg af tjenesteydelser skal på balancedagen opgøres færdiggørelsesgrad heraf og indtægt

svarende hertil indregnes. Produktionsmetoden til beregning heraf kan gøre brug af enten input eller

output i leveringen af ydelsen. De inputbaserede metoder måler færdiggørelsesgraden ud fra

eksempelvis afholdte omkostninger i forhold til totale omkostninger til levering af det aftalte. De

outputbaserede metoder måler ud fra eksempelvis antallet af leverede præparater ud af det samlede

antal præparater aftalt til levering. Valget af opgørelsesmetode skal ske ud fra hvad der bedst

afspejler færdiggørelsen, hvorfor dette er op til regnskabsaflægger, men det kræves at udfaldet af

kontrakten kan måles pålideligt og det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde virksomheden. Uanset opgørelsesmetoden må indtægtsførslen maksimalt svare til de

optjente betalinger, da der ellers vil kunne ske indtægtsførsel af betalinger, som der aldrig optjenes

ret til. Endvidere skal det afgøres, om alle milestones skal indgå i beregningsgrundlaget eller kun de

faktisk optjente, hvor sidstnævnte vil medføre en senere indtægtsførsel end ellers.

Inden for biotek- og farma er der en praksis for anvendelse af en modificeret produktionsmetode,

som vi kalder milestone metoden. Princippet bag er, at fremtidige økonomiske fordele først med

sandsynlighed kan vurderes at tilflydes, når den udløsende begivenhed indtræffer og at en milestone

kun udløses når de tilknyttede ydelser er 100 % leveret. Herved er metoden i overensstemmelse

med indregningskriterierne. Metoden tager således modtagne milestones som udtryk for

færdiggørelsesgrad, men anvendelsen heraf skal baseres på en grundig vurdering af, at milestones

udtrykker en separat indtjeningsproces og står mål med det arbejde, der udføres, således at de

afspejler dagsværdi af det udførte arbejde. Endvidere skal der være opnået ret til betalingen, der

skal være ikke-refunderbar, forinden indtægtsførsel kan ske.



Kap. 4: Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten Side 45 af 131

Kapitel 4: Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten

Kapitlets formål

 Afdække den regnskabsmæssige behandling af udvalgte problemstillinger i en konstrueret
kontrakt i forhold til gældende krav i IFRS.

 Analysere påvirkningen på indregning og måling af omsætningen fra ændringer i centrale
forudsætninger og anlagte vurderinger.

Introduktion til kapitlet

Til analyse af de regnskabsmæssige regler for behandling af sammensatte kontrakter mellem
biotek- og farma har vi konstrueret en casekontrakt, som er indsat som bilag A. Den
regnskabsmæssige behandling af casekontrakten vil blive gennemgået med hensyn til
indregning og måling af omsætningen ved anvendelse af IAS 18 på kontraktens elementer og
transaktioner, hvor kontrakten dekomponeres ved hjælp af vejledningen i EITF 00-21.
Efterfølgende gennemgås øvrige generelle problemstillinger ved analyse af sammensatte
kontrakter. Afslutningsvist vil der blive foretaget konsekvensanalyser på indregning og måling
af casekontrakten, hvor vi ud fra ændringer i forudsætningerne analyserer de praktiske
konsekvenser, som de centrale vurderinger og skøn har på den regnskabsmæssige behandling,
herunder inddragelse af færdiggørelsesgradsmetoder og betydningen af joint steering
committees.

4.1 Licens- og udviklingsaftalen mellem Biotech A/S og Pharma A/S

4.1.1 Baggrund for kontrakt

Biotech A/S (BT) driver virksomhed med forskning og udvikling af lægemidler og er i gang med

udviklingen af deres Drug-A1 med henblik at udvikle et Produkt til behandling af blødersygdom.

Pharma A/S (PH) har betydelig erfaring i udvikling og kommercialisering af lægemidler, og vil

kunne lave væsentlige bidrag til udvikling og kommercialisering af Produktet. Parterne ønsker at

indgå i et samarbejde om udvikling og kommercialisering af Produktet omfattende fælles fremtidig

udvikling af Produktet, mens fremstilling og kommercialisering af Produktet udelukkende varetages

af PH.

Den 1. oktober 20x0 indgik BT og PH en aftale om samarbejde om udvikling og kommercialisering

af Drug-A1, der på dette tidspunkt var i gang med kliniske fase 2-tests.
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4.1.2 Indholdet af kontrakten

Kontrakten indeholder overordnet set to hovedaftaler, i form at en licensrettighedsaftale og et

forskningssamarbejde, samt en tillægsaftale i form af udstedelse og salg af aktier i BT.

Licensrettighederne indebærer, at PH får en eksklusiv adgang til at producere og sælge det produkt,

som måtte blive resultatet af deres fælles forskning i Drug-A1. Licensrettigheden vil

grundlæggende kun finde anvendelse såfremt deres forskning ender ud med et myndighedsgodkendt

produkt. PH får også adgang til al BT’s teknologi, trademarks og know-how i relation til Drug-A1,

som BT har udviklet og oparbejdet under deres forskning og de prækliniske og kliniske studier.

Som en del af samarbejdet laves en fælles udviklingsplan for den fælles forskning i Drug-A1.

Denne plan omfatter de kliniske studier, der skal udføres, og allokeringen af omkostningerne

mellem parterne i udviklingsperioden. Begge parter skal således levere et forskningsarbejde. I

henhold til udviklingsplanen forventes Produktet færdigt og godkendt inden for 5 år fra aftalens

påbegyndelse. Alle patenter, teknologi og know-how, som bliver udviklet under den fælles

forskning, deles mellem parterne. Samarbejdet styres ved etablering af tre komitéer:

1. Joint Steering Committee (JSC), som har overordnet styring og tilsyn med samarbejdet,

2. Udviklingsteamet (UT), som varetager implementering af udviklingsplanen og

formuleringen af strategien,

3. Produktionsteamet (PT), som varetager og overvåger produktionen når Produktet kommer i

produktion.

I en supplerende aftale indgået sideløbende erhverver PH nominelt 2,5 mio. aktier i BT (svarende til

10,1 % af aktiekapitalen i BT), hvor aktierne udstedes til 150 % overkurs.

4.2 Identifikation af kontraktens

transaktioner og betalinger

I henhold til IAS 18.13 skal indregningskriterierne

for omsætning finde anvendelse på hver enkelt

transaktion i aftalen, hvorfor transaktionerne i

aftalen skal identificeres.

ID af transaktioner

Rammer og definitioner

Separering af bestanddele

Salg af varer Tjenesteydelser Royalties mv.

Indregningskriterier
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Transaktionerne i aftalen med PH kan grupperes i følgende elementer:

 Licensrettighedsaftale til Drug-A1, inklusiv adgang til resultaterne af tidligere foretaget

forskning og udvikling vedrørende Drug-A1.

 Samarbejde vedrørende fortsat udvikling af Drug-A1.

 Udstedelse af aktier til overkurs i forhold til markedsværdi.

I aftalens afsnit C fremgår de betalinger som levering og overholdelse af kontraktens elementer vil

udløse over kontraktens løbetid.

Som en delvis betaling for licensrettighederne vil der ske en upfront betaling på TDKK 400.000

som betales ved aftalens begyndelse, med forfaldsdag fastsat til den 3. januar 20x1. Endvidere giver

upfront betalingen også adgang til BT’s teknologi og know-how i forbindelse med udviklingen af

Drug-A1.

Som yderligere vederlag for licensrettighederne skal PH betale BT royalties når Produktet sælges.

Royaltyens størrelse afhænger af omsætningen på Produktet, hvor PH ved licensen opnår eneret til

de europæiske, amerikanske og japanske markeder.

I afsnit A i kontrakten bestemmes det, at omkostningerne fordeles ligeligt mellem parterne, hvorfor

der vil ske godtgørelse af 50 % af hver parts faktiske omkostninger afholdt til udførelse af studier

mv. som fastlagt i udviklingsplanen i perioden.

I takt med at forskningen og udvikling skrider frem og de med succes når de specifikke fastsatte

stadier udløser dette betaling fra PH til BT, i form af milestone betalinger. Der er i kontrakten

fastsat ni milestones vedrørende forskning og udvikling og to vedrørende opnåelse af bestemte

omsætningsmål for salget at det udviklede Produkt.

PT forpligter sig til at købe aktier til 150 % af markedskurs. Aktierne sælges hermed til kurs 240, i

alt TDKK 600.000.
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Transaktionerne medfører dermed følgende betalinger:

 Upfront betaling på TDKK 400.000 for tildeling af produktionslicens, trademark og som

delvist vederlag for BT’s tidligere forsknings- og udviklingsomkostninger til Drug-A1.

 Godtgørelse af 50 % af udviklingsomkostninger afholdt efter 1. januar 20x1 til ydelser aftalt

i Udviklingsplanen.

 Investering på TDKK 600.000 i BT’s aktier baseret på markedskursen tillagt 50 % overkurs.

 Fremtidige milestone betalinger og royalties, hvor disse er afhængige af opnåelsen af

fremtidige forskningsresultater, myndighedsgodkendelser og omsætning.

I øvrigt gælder, at BT bærer alle udviklingsomkostninger til og med 31. december 20x0 mens PH

bærer alle omkostninger ifm. produktion og kommercialisering af Produktet.

4.2.1 Oversigt over ydelser og betalinger

Kontraktens transaktioner og betalinger er vist i nedenstående figur:

Figur 4.1: Kontraktens ydelser og betalinger.

Ydelser/produkter til levering Betalinger

A) Licensrettighedsaftale

Leveres ved aftaleindgåelse
 Produktionslicens
 Trademarklicens
 Overførsel af BT teknologi og know-how
Ej leveret ved aftaleindgåelse
 Videreudvikling af Drug-A1.

 Upfront betaling
 Royalties på netto-salg

B) Samarbejdsaftale

Ej leveret ved aftaleindgåelse
 Fælles patentrettigheder og fælles teknologi
 Deltagelse i JSC, UT og PT.
 Opgaver og forpligtelser i henhold til

Udviklingsplanen.

 Parternes omkostninger deles ligeligt.
 BT alene bærer udviklingsomkostninger på

igangværende test indtil 31. december 20x0.
 Udviklingsomkostninger til Fase 4 kliniske test

bæres alene af PH, idet disse ikke er omfattet af
aftalen.

 Milestone betalinger
 Omkostninger til produktion og

kommercialisering bæres alene af PH.

C) Salg af aktier i BT
Leveres ved aftaleindgåelse
 Tegning og notering af nom. 2,5 mio. nye aktier

 Egenkapitalinvestering på TDKK 600.000

Den samlede kontrakt består således af flere elementer, som leveres på forskellige tidspunkter over

aftalens løbetid.
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4.2.2 Særligt omkring salg af aktier

I forlængelse af indgåelse af L&U-aftalen indgås en særskilt aftale om salg af aktier i BT til PH.

Avancen ved salget af aktierne er ikke omfattet af Frameworkets definition af indtægter og vil

derfor ikke indgå i den videre gennemgang af behandlingen af omsætning fra kontrakten. Der er tale

om en særskilt aftale, men aftalen indgås som en forlængelse af L&U-aftalen og ville ikke være

indgået uden samtidig indgåelse af L&U-aftalen. Derfor er der en risiko for at en del af vederlaget

for aktierne reelt har en tilknytning til L&U-aftalen, hvorfor dette må undersøges nærmere.

Salget af aktier er aftalt til en handelskurs 50 % over lukkekursen på dagen hvor handlen blev

foretaget. BT er børsnoteret, hvorfor den officielle kursværdi anses som dagsværdi på aktierne,

under forudsætning af aktien er likvid. Aftalen om salget af aktier er indgået i sammenhæng med

L&U-aftalen, hvorfor overkursen skal ses som en del af de leverede dele i den samlede aftale. Dette

skal ses i sammenhæng med at PH alternativt kunne handle aktien til dagskursen på børsen, givet

aktien er likvid og en tilsvarende nominel beholdning vil være til salg på markedet. Det kan ikke

vurderes, hvorvidt PH rent faktisk ville kunne have erhvervet sådan en beholdning ligesom handlen

ville have påvirket markedskursen. Endvidere er der ikke erhvervet en bestemmende indflydelse i

BT, som ellers ville kunne have retfærdiggjort er en overkurs på aktierne.

På baggrund heraf vurderes overkursen på TDKK 200.000 reelt at være en del af vederlaget for

indgåelse af L&U-aftalen og behandles som en del af upfront betalingen. Den resterende betaling på

TDKK 400.000 behandles som salg af aktier.

4.2.3 Likviditetsbudgettet og vurdering af betalingerne

Der er opstillet følgende likviditetsbudget for aftalen set fra BT’s side:

Figur 4.2: Likviditetsbudget for L&U-aftalen

TDKK

Likviditetsbudget 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Samlede omkostninger -102.000 -120.000 -120.000 -105.000 -60.000 -507.000

Bidrag i samarbejdsaftalen 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Milestones 105.000 165.000 120.000 40.000 430.000

Likviditet fra samarbejde 54.000 -60.000 -60.000 112.500 90.000 40.000 176.500

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Likviditet ekskl. royalties 654.000 -60.000 -60.000 112.500 90.000 40.000 776.500

Royalties 320.000 320.000

Likviditet 654.000 -60.000 -60.000 112.500 90.000 360.000 1.096.500
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BT vil andrage omkostninger til udvikling, da disse omkostninger kun delvist godtgøres igennem

den fælles omkostningsdeling. Udviklingsomkostningerne er estimeret for hvert år, men

overskridelser vil kunne forekomme og tidsmæssige forskydninger må påregnes, grundet

forskningsarbejdets uforudsigelige karakter. Der kan således lægges rimelig skøn over

omkostningerne, men deres tidsmæssige placering hersker der væsentlig usikkerhed om, hvorfor

resultaterne over arbejdsperioden vil kunne variere betydeligt i forhold til budgettet.

Upfront betalingen og overkursen modtages på kontraktindgåelsestidspunktet, hvorfor 20x1 viser en

stor indbetaling. Yderligere forventes BT at færdiggøre fase 2 i 20x1, hvilket vil medføre en stor

milestone betaling i år 1. Fase 3 studierne forventes påbegyndt i Q4 i 20x1 med forventet afslutning

i Q3 20x4. I de mellemliggende år 20x2 og 20x3 vil BT få et negativ cash flow, som først vil blive

positivt såfremt kravene for opnåelse af milestone nr. 3 (Positivt resultat af Fase 3 kliniske test af

Drug-A1) nås. Registreringsansøgninger forventes indsendt i Q3 20x4 hvor behandlingstiden er

estimeret til lidt under halvandet år, således at myndighedsgodkendelse forventes opnået ved

udgangen af 20x5. Dette indebærer store betalinger i form af milestone nr. 4 til nr. 9

(Registreringsansøgninger og myndighedsgodkendelse for de tre markeder).

Såfremt forskningsarbejdet stoppes har BT stadig opnået ret til, og har allerede modtaget,

betalingerne i 20x1 i form af upfront betaling og overkurs ved aktiesalget mv., hvor disse betalinger

ikke kan kræves refunderet af PH. Dette indikerer, at disse betalinger er betaling for de overdragne

rettigheder samt PH’s adgang til resultaterne fra BT’s tidligere forskningsarbejde.

Samlet set får BT en stor positiv likviditet i 20x1, mens året 20x2 og 20x3 har negativ likviditet. I

20x4 og 20x5 budgetteres igen med gode positive netto-indbetalinger. Fra og med 20x6 har BT

ingen omkostninger i samarbejdet, men vil kunne få væsentlige indbetalinger i form royalties

afhængigt af resultat af forskningen og Produktets succes.

Betalingerne i 20x1 skal således finansiere BT forskning i fase 3 studierne, mens

betalingsstrømmene i de efterfølgende år er positive om end der er stor usikkerhed forbunden med

opnåelse heraf. BT vil have en stor interesse i at fuldføre udviklingsarbejdet for således at kunne

opnå royalties fra potentielle salg. BT har dermed en interesse i netto at pådrage sig omkostninger i

forskningsperioden og dermed reelt foretage en investering i forskningssamarbejdet, dvs. pådrage

sig udviklingsomkostninger mod muligheden for fremtidige royalties.
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Foruden betalingerne i samarbejdet modtager BT også et væsentligt bidrag i form af produktion og

markedsføring af Produktet, som PH faciliterer via deres globale salgs- og distributionsnetværk og

omfattende erfaring og kompetence hermed.

Det samlede likviditetsbudget for L&U-aftalen viser således for forskningssamarbejdet isoleret set,

at BT budgetterer med et begrænset afkast, i alt TDKK 176.500 svarende til en dækningsgrad på 26

% (før værdi af tilbagediskontering af fremtidige beløb). Set i lyset af, at denne type forskning er

meget risikabel virker dette som et meget lavt forventet afkast. Det samlede afkast for L&U-aftalen,

inkl. royalties for år 20x6, budgetteres til TDKK 1.096.500, svarende til en dækningsgrad på 68 %

(før tilbagediskontering af fremtidige beløb). Dette indikerer, at upfront betalingen (tillagt

overkursen), foruden betaling for BT’s allerede påløbne omkostninger tidligere i forskningsforløbet,

reelt også er betaling for den fortsatte udvikling af Drug-A1. Dette er en vigtig betragtning i

forbindelse med separering af kontaktens bestanddele.

4.3 Kontrakten ift. rammer og definitioner

4.3.1 Transaktionernes behandling i forhold til Framework

De i figur 4.1 anførte transaktioner skal vurderes i

forhold til definitionen på en indtægt i Framework.

Salget under licensrettighedsaftalen opfylder

definitionen på en indtægt i Frameworket, da der

sker en tilgang af økonomiske fordele som øger

egenkapitalen og da tilgangen ikke er tilskud fra

ejere. De økonomiske fordele består af de

betalinger, som er knyttet til licensrettighedsaftalen.

Salget under samarbejdsaftalen opfylder ligeledes som udgangspunkt definitionen på en indtægt i

Frameworket. Det bemærkes, at en del af vederlaget under samarbejdsaftalen er godtgørelser af

BT’s løbende omkostninger til forskning og udvikling. Det skal derfor vurderes, om betalingerne

har karakter af udlæg, eller om de har karakter af omsætning. Forskningsomkostningerne er

defineret og afgrænset i udviklingsbudgettet, hvor overskridelser på mere end 5 % skal godkendes

af JSC eller bæres af BT alene. BT bærer således risikoen for disse omkostninger, hvilket indikerer

at der ikke er tale om udlæg, idet udlæg er for en andens regning og risiko. Omkostningerne til
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forskningen knytter sig til en ydelse, som sælges til PH, hvor BT modtager betaling herfor. Normalt

vil man forvente en avance på en salgsydelse, eksempelvis ved at der sælges til kostpris plus en

mark-up. Set isoleret på godtgørelsesbetalingerne sælger BT sine ydelser med tab. Dette indikerer,

at i det mindste en del af betalingerne for de øvrige elementer i kontrakten reelt er vederlag for

forskningsydelser. Dette vil indgå i overvejelserne omkring separering af kontraktens bestanddele.

Forskningen som bliver leveret i udviklingsperioden vurderes dermed at opfylde definitionen på en

indtægt, da omkostningerne ikke har karakter af udlæg og da BT i takt med levering af forsknings-

og udviklingsarbejdet opnår ret til vederlaget og skal indregne et aktiv i form af tilgodehavende hos

PH, svarende til 50 % af de tilgåede omkostninger.

Salget af aktier medfører, at BT får tilføjet et aktiv, i form af betalingen. Dette aktiv er relateret til

en kapitaltransaktion med aktionærerne.

BT skal derfor regnskabsmæssigt behandle avancen fra salg af licensrettigheden og forsknings- og

udviklingsarbejdet som indtægter, mens avancen ved udstedelse og salg af aktier skal behandles

som en egenkapitaltransaktion og dermed ikke som en indtægt til indregning i resultatopgørelsen.

4.3.2 Indtægter omfattet af IAS 18

Af kontraktens tre hovedelementer har vi identificeret to, som opfylder definitionen på en indtægt,

hvorefter spørgsmålet er, hvorvidt om indtægten skal indregnes som omsætning efter IAS 18.

Licensrettighedsaftalen skal betragtes som et immaterielt aktiv efter IAS 38.2, hvorefter salget af

rettigheden i henhold til IAS 38.114 skal opfylde IAS 18’s kriterier for salg af en vare før der kan

ske indregning af indtægten af salget. Såfremt avancen opfylder definitionen skal den indregnes

som omsætning i resultatopgørelsen.

Som gennemgået ovenfor indebærer transaktionen en stigning i egenkapitalen som ikke relateres til

indskud fra ejere. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt de økonomiske fordele er et resultat af

virksomhedens ordinære aktivitet. Aktiviteten i BT og i biotek-branchen består i forskning og

udvikling samt produktion og markedsføring af præparater og lægemidler. I forbindelse hermed

erhverves patenter og andre immaterielle rettigheder, som en naturlig del af denne aktivitet. Salg af

licenser og indgåelse af samarbejdsaftaler er så almindeligt og udbredt i denne branche, at det som

udgangspunkt må betragtes som del af den ordinære drift. Salget er derfor en del af BT’s ordinære

drift og avancen ved salget af licensrettighederne indregnes som omsætning i resultatopgørelsen.
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Såfremt forskningsarbejdet udmunder i et salgbart produkt, vil PH skulle betale salgsafhængige

royalties til BT. Royalties er omfattet af IAS 18.1 og indregnes efter standarden. Royalties

indebærer en stigning i egenkapitalen og de økonomiske bruttofordele er betalinger for anvendelsen

af et immaterielt aktiv, som er et resultat BT’s ordinære aktivitet.

Forskningsarbejdet er levering af en tjenesteydelse over tid, og omfattes dermed af IAS 18.1.

Transaktionen i samarbejdsaftalen indebærer en stigning i egenkapitalen, som ikke relateres til

indskud fra ejere. BT’s aktiviteter består i forskning og udvikling af præparater og lægemidler. De

ydelser, der skal leveres i samarbejdsaftalen, falder derfor utvivlsomt inden for BT ordinære drift.

Indtægter fra disse ydelser skal derfor indregnes som omsætning i BT.

Transaktionerne i L&U-aftalen vurderes ikke at være omfattet af andre regnskabsstandarder end

IAS 18, da de ikke omfattes af undtagelserne i IAS 18.6 eller af IAS 11.

4.4 Separering af kontraktens bestanddele

Ved den regnskabsmæssige behandling skal

indregningskriterierne finde anvendelse på hver

separat identificerbar komponent, som omtalt i IAS

18.13. Herunder skal det vurderes, hvorvidt de

leverede og ej leverede dele skal behandles samlet

eller separat. Yderligere skal kontraktens samlede

betalinger fordeles ud på de separat identificerbare

elementer ud fra deres relative dagsværdi.

Som gennemgået er der identificeret tre hovedelementer, i form af licensrettighedsaftalen,

samarbejdsaftale og salg af aktier. Aktiesalget ikke vil blive behandlet yderligere.

Ydelserne under licensrettighedsaftalen leveres umiddelbart i forlængelse af kontrakten indgåelse,

ud over videreudviklingen af Drug-A1, som leveres hen over samarbejdsperioden. Ydelserne under

samarbejdsaftalen leveres løbende hen over kontraktens løbetid. Denne er i udviklingsplanen

budgetteret til at vare fra 20x1 - 20x5, i alt 5 år. Vi kan konstatere, at der således er tale om en aftale

med flere ydelser, hvoraf nogle leveres ved aftalens indgåelse og nogle først leveres senere.
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I det følgende vurderes for hvert element, hvorvidt det kan behandles særskilt ved gennemgang af

kriterierne i EITF 00-21:

 Har hver enkelt leveret ydelse selvstændig værdi?

 Er der objektiv og pålideligt bevis på dagsværdien af det ej leverede?

 Såfremt der er en generel returret til det leverede er det så sandsynligt at det ej leverede

bliver leveret?

4.4.1 Selvstændig værdi af leverede ydelser

Fraset videreudviklingen af Drug-A1 kan licensrettighedsaftalen betragtes som leveret ved

kontraktens indgåelse, da PH opnår adgang umiddelbart herefter. Produktions- og trademark-

licenserne vurderes ikke at have nogen selvstændig værdi, idet licenserne giver ret til at producere

og markedsføre et produkt, som endnu ikke eksisterer. Licensen vil først have værdi når produktet

eksisterer, det vil sige når det er færdigudviklet og myndighedsgodkendt, da der ikke er andre

indikationer på at Drug-A1 i dets nuværende stadie har en målbar markedsværdi. Der kan derfor

ikke måles en objektiv og pålidelig selvstændig værdi og licenserne mv. har kun værdi i

sammenhæng med samarbejdsaftalen.

Et yderligere argument for at licensrettighedsaftalen kun har værdi i sammenhæng med

samarbejdsaftalen er, at der præcedens for L&U-aftaler inden for biotek- og farma og andre

virksomheder således også ser en værdi i at lave en sådan aftale med samtidigt salg af

licensrettigheder og indgåelse af forskningssamarbejde.

4.4.2 Objektivt og pålideligt bevis på dagsværdien af det ej leverede

Videreudviklingen af Drug-A1 i licensaftalen hører under kategorien ej leverede ydelser.

Elementerne i samarbejdsaftalen, i form af fælles patentrettigheder og fælles teknologi, deltagelse i

styringskomiteer og udvikling og forskning i henhold til udviklingsplanen, leveres løbende hen over

udviklingsperioden. Disse elementer er derfor ligeledes ej leveret. Disse ydelser er samlet set af højt

specialiseret karakter og er ydelser, som ikke normalt handles på et marked. Der eksisterer derfor

ikke et marked, hvorfra objektivt og pålideligt bevis for dagsværdien kan indhentes. Der eksisterer

kun dokumentation i form af aftalen mellem de to uafhængige parter, mens der ikke foreligger

noget sammenligningsgrundlag herfor, eksempelvis ved aftaletilbud fra 3. part. Såfremt BT tidligere

havde indgået lignende aftaler med andre parter ville dette kunne give en indikation af værdien

heraf, men vi antager her at dette ikke er tilfældet. Forelå der sådanne aftaler skulle det vurderes,
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hvorvidt værdiansættelsen af ydelserne under den ene aftale ville kunne overføres til den anden

aftale, da der ville være tale om separate, højt individualiserede ydelser knyttet til udviklingen af et

unikt produkt. Samlet set kan der dermed ikke fastsættes en objektiv og pålidelig dagsværdi, da der

ikke foreligger sammenlignelige priser fra BT’s salg af samme ydelser eller sammenlignelige priser

fra andre virksomheders salg af tilsvarende ydelser.

Patentrettigheder og den fælles teknologi, som leveres i løbet af aftaleperioden, er af unik karakter

og er ikke udviklet endnu, hvorfor der ikke vil kunne indhentes objektivt og pålideligt bevis for

dagsværdien heraf.

4.4.3 Generel returret

Kontrakten indeholder ikke nogen generel returret på det leverede, hvorfor forholdet ikke er

relevant for casekontrakten.

4.4.4 Samlet dekomponerede kontrakt

Ud fra ovenstående kan det konkluderes at de leverede og ej leverede elementer i L&U-aftalen ud

fra principperne i EITF 00-21 ikke kan separeres. Dette bygger primært på, at de leverede elementer

i licensrettighedsaftalen ikke har en selvstændig værdi. Hertil kommer at der ikke kan indhentes

objektivt og pålideligt bevis for dagsværdien af de ej leverede elementer i kontrakten. I tillæg hertil

konkluderede vi under gennemgangen af likviditetsbudgettet, at der er indikationer på, at upfront

betalingen (tillagt overkursen) reelt også er betaling for den fortsatte udvikling af Drug-A1. Dette

underbygger ovenstående konklusion om, at de leverede og ej leverede elementer ikke kan

separeres, men skal behandles som ét.

Salget af aktier behandles som en særskilt transaktion, hvor separeringen heraf fra L&U-aftalen

ikke vurderes problematisk, men den er ikke en del af indregningen af omsætning. Det kunne

umiddelbart konstateres, at betalingen ikke afspejlede dagsværdi, men at overkursen var vederlag

relateret til L&U-aftalen og derfor regnskabsmæssig behandles som en del af upfront betalingen.
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4.5 Indregningskriterier ift. kontraktens elementer

Indregning af kontraktens omsætning er ovenfor

bestemt til at skulle behandles som en helhed.

Salget af rettigheden skal opfylde kriterierne for

salg af varer. Idet salget i den aktuelle aftale ikke

kan separeres fra ydelserne til levering efter

samarbejdsaftalen medfører dette, at den

regnskabsmæssige enhed omfatter både salg af

varer og salg af tjenesteydelser. Spørgsmålet er herefter hvilke indregningskriterier, der skal danne

grundlag for behandlingen af indregningen af omsætningen heraf. Der gives i IAS 18 ikke

vejledning i behandlingen af denne situation, hvorfor følgende bygger på vores egne betragtninger.

Vores vurdering er, at omkostningsgodtgørelserne og milestone betalingerne kun knytter sig til salg

af tjenesteydelserne, mens upfront betalingen både er betaling for salg af varer (licenser) og for salg

af tjenesteydelser (fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter). Omsætningen fra

licensrettighedsaftalen er dermed knyttet til upfront betalingen, hvor det skal fastlægges hvorvidt

denne skal opfylde indregningskriterierne for salg af varer, for salg af tjenesteydelser eller begge.

Vi mener i det aktuelle tilfælde, at man kun skal lægge vægt på ét sæt af indregningskriterier. Dette

skal fastlægges ud fra en vurdering af aftalens overvejende karakter. I casekontrakten indgår både

salg af varer og af tjenesteydelser. Såfremt forskningsydelserne i aftalen havde været af uvæsentligt

omfang ville dette have talt for indregning efter kriterierne for salg af varer. I kontrakten er disse

ydelser af væsentligt omfang. Upfront betalingen vurderes i overvejende grad at have karakter af en

betaling for disse fremtidige forskningsydelser, som behandlet ovenfor. Endvidere vurderer vi at

licensrettigheden i sig selv ikke kunne påvises at besidde en selvstændig værdi.

Forskningsydelserne har dermed et væsentligt omfang, hvortil upfront betalingen synes tæt knyttet,

mens selve licensrettigheden svært kunne værdiansættes. Dette betyder samlet set, at indregning af

omsætning af upfront betalingen skal ske ud fra kriterierne for tjenesteydelser.

Omsætningen fra samarbejdsaftalen realiseres i form af betalinger ved omkostningsgodtgørelser og

milestones samt (del af) upfront betalingen. Indtægtsførsel relateret til upfront betalingen behandles

som anført ovenfor. Indtægtsførsel relateret til de øvrige betalinger betragtes som betalinger for
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fremtidige forskningsydelser, deltagelse i JSC mv., som er omfattet af IAS 18.4 og indregnes efter

kriterierne for levering af tjenesteydelser.

Omsætning fra royalties behandles efter indregningskriterier for renter, royalties og udbytte.

Anvendelsen af indregningskriterier på L&U-aftalen er dermed som vist i nedenstående figur.

Figur 4.3: Ydelser, betalinger og indregningskriterier i casekontrakten.

Ydelser Betalinger Indregningskriterier

Upfront betaling (inkl. overkurs) Salg af tjenesteydelser

Omkostningsgodtgørelser Salg af tjenesteydelser

Milestone betalinger Salg af tjenesteydelser
Alle ydelser under L&U-aftalen
(ekskl. salg af aktier)

Royalties Royalties

Der opnås ret til betalingerne på forskellige tidspunkter over aftalens forløb, hvor der er forskellige

udløsende faktorer. Omkostningsgodtgørelserne realiseres når forskningsomkostninger er afholdt.

Milestones realiseres når fastlagte kriterier i aftalen opfyldes. Royalties realiseres i takt med at det

fremtidige produkt sælges. Dette medfører, at indregningskriterierne opfyldes på forskellige

tidspunkter. Det er vores vurdering, at indtægtsførsel skal ske i takt med at indregningskriterierne

for hver betalingstype opfyldes, frem for at udskyde indtægtsførsel indtil indregningskriterierne er

opfyldt for dem alle. Vi anvender derfor indregningskriterierne på hver type af betaling.

4.5.1 Overvejelser omkring tabsgivende kontrakter

Forinden de enkelte elementer behandles skal det vurderes, hvorvidt den indgåede kontrakt er

tabsgivende, hvor BT er forpligtet til opfyldelse af kontrakten. Hvis kontrakten er tabsgivende vil

det resultere i, at tabet skal indregnes med det samme i resultatopgørelsen, da hensættelsen i

henhold til IAS 37 skal indregnes på det tidspunkt, hvor kontrakten bliver tabsgivende.

De samlede omkostninger, jf. likviditetsbudgettet i figur 4.1, er for BT budgetteret til TDKK

507.000. Indtægterne er estimeret til TDKK 1.603.500. Derved er indtægterne væsentlige større end

de omkostninger, der forventes at over udviklingsperioden. På kontraktindgåelsestidspunktet ikke

dermed ikke tale om en tabsgivende kontrakt.
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4.5.2 Upfront betalingen

Omsætning i form af upfront betalingen (inkl. overkurs ved aktiesalget) kan måles pålideligt, da

ydelserne indhold, beløb og betalingstidspunktet er fastsat i kontrakten, som er indgået mellem

uafhængige parter. Kriterierne for at kunne foretage pålidelige estimater, jf. IAS 18.23, er dermed

opfyldt, idet BT formodes at have effektive interne økonomisystemer.

Upfront betalingen modtages umiddelbart efter kontraktens indgåelse, hvorfor kriteriet om

fremtidige økonomiske fordele er opfyldt.

Licensrettighederne kan ikke måles til en selvstændig værdi og der kan derfor ikke opgøres en

dagsværdi. Upfront betalingen knytter sig også til forskningen og udviklingen af produktet. Idet vi

ikke har kunnet adskille denne del af betalingen fra betalingen for licensrettigheden skal

indtægtsførsel af betalingen knyttes til forskningsydelserne.

Forskningsarbejdet udføres som et ubestemmeligt antal handlinger over den forventede

udviklingstid, som er budgetteret til 5 år. For at kunne opgøre en færdiggørelsesgrad skal der

identificeres en input- eller output-målefaktor, som kan give et pålideligt estimat over hvor langt i

produktionsforløbet man er kommet. Det arbejde, som skal leveres i denne kontrakt, kan ikke

afgrænses pålideligt tidsmæssigt eller omfangsmæssigt. Det vides ikke hvor mange ressourcer som

skal anvendes for at gennemføre forskningen, da udviklingen heri har mange usikkerhedsfaktorer,

således at der altid er risiko for, at der vil skulle præsteres yderligere arbejde. BT har kunnet

udarbejde et budget for samarbejdet, men dette er stadig baseret på skøn med stor usikkerhed.

Endvidere er BT bundet til at udføre forskningsarbejde indtil forskningen giver de ønskede

resultater eller må opgives. Havde BT kun skulle præstere en afgrænset arbejdsindsats og

arbejdstimer afspejlede udviklingen i projektet, kunne dette have muliggjort en færdiggørelsesgrad.

Dette er ikke tilfældet og det vurderes derfor ikke rimeligt at anvende eksempelvis antal

arbejdstimer eller afholdte omkostninger som pålideligt mål for færdiggørelsesgraden. BT kan

således ikke opgøre en færdiggørelsesgrad eller et pålideligt måling af omkostninger til at fuldføre

transaktionen.

I stedet for opgørelse af færdiggørelsesgrad anses det for rimeligt at anvende metoden i IAS 18.25,

hvorefter færdiggørelsesgrad estimeres ved lineær indregning hen over aftaleperioden. Der stilles

ikke ved upfront betalingen krav omkring forskningsydelserne og transaktionen er sikker. Derfor
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bliver indtægtsførslen ikke begrænset efter IAS 18.26 til de omkostninger, som kan genvindes. Der

kan derfor ske lineær indregning over aftaleperioden. Det skal vurderes, hvor lang denne periode er.

I denne aftale er der 2 muligheder:

 Indtil forskningsarbejdet er afsluttet og godkendelse opnået

 Indtil salgslicens perioden udløber

Afgørelsen af hvilken periode upfront betalingen skal indregnes hen over, skal ske på baggrund af

en vurdering af hvad betalingen reelt dækker over. Som gennemgået omkring indregning af

royalties, se afsnit 4.4 nedenfor, vurderes royalties relateret til salgslicensperioden at være til

dagsværdi. Dette taler for at upfront betalingen ikke er relateret til salgslicensperioden, men kun

relateres til forskningsarbejdet. Upfront betalingen skal derfor indregnes lineært over

forskningsperioden, som er budgetteret at vare til og med 20x5.

Figur 4.4: Tidslinie over indregning af upfront betalingen

Transaktionen er gennemført og der er ikke nogen væsentlige omkostninger ved gennemførsel af

transaktionen.

Samlet skal upfront betalingen indtægtsføres lineært over perioden 20x1 til 20x5, hvorfor upfront

betalingen indregnes med 1/5 om året.

4.5.3 Omkostningsgodtgørelsen

Omkostningsgodtgørelsen på 50 % af de faktiske afholdte omkostninger vil først kunne måles

pålideligt, når omkostningerne kan måles pålideligt, hvilket er når omkostningerne afholdes. BT

sælger isoleret set sit arbejde med tab. Normalt vil man forvente, at en virksomhed sælger sine varer

med avance, hvorfor dette er en meget klar indikation på at betalingen ikke afspejler dagsværdi af

ydelserne. Dele af de øvrige betalinger er derfor reelt betaling for disse ydelser.

20x1 20x2 20x3 20x4 20x5

Forskningsperiode

20x6 20x7

Salgsperiode
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Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde BT i form af godtgørelse for

omkostninger, da der ligger en underskrevet kontrakt. I kontrakten står klart og tydeligt at begge

parter skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde, hvorfor det vurderes sandsynligt at parterne er

berettiget til omkostningsgodtgørelse.

Færdiggørelsesgraden vurderes ikke relevant ud fra en betragtning om, at BT vil få 50 %

godtgørelse for deres faktiske afholdt omkostninger, i det omfang disse er indenfor for

udviklingsbudgettet fastsatte rammer. Omsætningen indregnes derfor i takt med omkostningernes

afholdelse.

Transaktionens påløbne omkostninger består i BT’s afholdte omkostninger til forskning og

udvikling og kan dermed måles pålideligt.

Omkostningsgodtgørelsen skal indregnes i takt med afholdelse af de faktiske omkostninger i BT.

4.5.4 Milestones

Milestones fra de kliniske studier og salg kan måles pålideligt, da de er fastsat i kontrakten med en

entydig værdi.

Ved vurderingen af hvornår fremtidige økonomiske fordele ved en given milestone er sandsynlige,

skal det undersøges hvad der udløser en milestone og hvornår disse udløses. I casekontrakten

udløses den første milestone ved positive resultater på fase 2 studier, den næste ved indhulning af

den første patient i fase 3 studier mens de resterende udløses ved indsendelse af ansøgning hhv.

opnåelse af godkendelse for hvert af de tre geografiske markeder. Det er dermed indtræffelse af

konkrete og målbare begivenheder i forløbet af de kliniske studier mv. som udløser milestones.

Forskningsforløbet er unikt, da der ikke foreligger sammenlignelige projekter, hvorfor det er svært

med rimelighed at anvende historiske data fra andre projekter til estimering af sandsynligheden for

opnåelse af de milestones udløsende begivenheder på et projekt. Vi mener derfor, at de fremtidige

økonomiske fordele ved en given milestone først er sandsynligt, når begivenheden rent faktisk er

indtruffet og kriterierne for den enkelte milestone betaling dermed opfyldt.

Omkostningerne til udførelse af tjenesteydelserne og til færdiglevering af ydelserne kan ikke

opgøres pålideligt, da BT ikke kan opgøre en færdiggørelsesgrad på forskningsarbejdet. Som følge

heraf skal der ske lineær indtægtsførsel efter IAS 18.25, med mindre en anden opgørelsesmetode



Kap. 4: Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten Side 61 af 131

bedre afspejler de underliggende forhold. Indtægtsførslen bliver i begge tilfælde begrænset til de

omkostninger, som kan genindvindes, jf. IAS 18.26, da der hersker væsentlig usikkerhed om

transaktionens udfald, da det er usikkert om betalingen modtages. Det vurderes i det aktuelle

tilfælde, at en opgørelse af færdiggørelsesgrad efter produktionsmetoden ikke er rimelig, som

gennemgået under upfront betalingen ovenfor. Det skal derfor undersøges, om indregning skal ske

lineært eller om kriterierne for anvendelse af milestone metoden er opfyldte.

For hver milestone skal det efter milestone metoden vurderes, hvorvidt den er målt til dagsværdi.

Dette gøres ud fra kriterier omkring sammenhængen mellem milestone betalingen og det, som skal

præsteres for at opnå denne. Et element i vurderingen af milestones er, at der er en rimelig

tidsperiode mellem hver enkelt udbetaling, således at der ligger en formodning om at der er en reel

sammenhæng mellem betalingen og arbejdsindsatsen. I nedenstående figur er illustreret, hvornår

BT forventer at modtage sine milestones over udviklingsperioden.

Figur 4.5: Tidslinie over upfront og milestone betalinger

Baseret på den forventede tidsplan skal det vurderes hvorvidt tiden mellem hver milestone #1 og 2

samt #3 og #4-6 er rimelig. Milestone #1 opnås ved positive resultater fra fase 2 studierne. Dette er

forbundet med væsentlig risiko og arbejdsindsats, hvorfor denne milestone vurderes rimelig.

Den næste milestone opnås ved igangsættelse af forsøg på patienter i fase 3. Dette forventes opnået

inden for få måneder efter den første milestone. En relativ stor betaling for igangsættelse af fase 3

studierne ville indikere at noget af betalingen var for den fremtidige forskning. Herefter ville

milestone betalingen skulle indregnes over den resterende udviklingsperiode. Arbejdet for

igangsættelse af fase 3 omfatter planlægning og design af studierne, udarbejdelse af protokoller og

at få de nødvendige patienter til forsøgene. Arbejdet fra afslutningen af fase 2 til forsøg på patienter

kan påbegyndes i fase 3 vurderes dermed at udgøre et væsentligt stykke arbejde. Endvidere er der er

risiko forbunden hermed, idet estimaterne af markedsføringspotentialet efter resultaterne af fase 2

20x1 20x2 20x3 20x4 20x5

Upfront

Milestone #1

Milestone #2

Milestone #4-6

Milestone #7-9Milestone #3

20x6
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studierne kan medføre, at det ikke er rentabelt at fortsætte forskningen og arbejdet derfor afbrydes,

selvom fase 2 studierne i sig selv har udvist et positivt resultat. Det vurderes derfor, at milestone #2

afspejler en rimelig betaling for arbejdssatsen og den forbundne risiko. Betalingen relateret til

igangsættelsen af fase 3 studiet skal ikke ses som betaling for senere ydelser.

Den fjerde milestone opnås ved positive

resultater fra fase 3 studier, hvor der ligesom

ved opnåelse af positive fase 2 studier er høj

risiko forbunden hermed. Endvidere kræver

den en væsentlig tids- og ressourcemæssig

indsats, da især fase 3 studier er meget dyre

grundet den store population af

forsøgspersoner. Vi mener derfor at der

ligger en væsentlig arbejdsindsats bag

opnåelsen heraf og anser værdien af den for

rimelig.

I kontrakten er milestone for ansøgning og selve godkendelsen delt op i to, således at for hvert af de

tre geografiske markeder udløses én milestone ved ansøgning og én ved opnåelse af

myndighedsgodkendelse. Disse er i figur 4.6 illustreret som de to første søjler fra højre. I praksis er

der typisk halvandet års behandlingstid ved myndighedsgodkendelse, hvorfor det vurderes rimeligt

med separate milestones. Ansøgningsmilestonen afspejler primært den påkrævede arbejdsindsats,

mens myndighedsgodkendelsen primært ses som et succesfee afspejlende risikoen forbundet med

godkendelsen. Ydermere er det først ved selve godkendelsen at forskningen reelt udmunder i et

produkt, der kan markedsføres og sælges.

Hvor milestones i udviklingsfaserne afspejler arbejdsindsatsen, så afspejler milestones relateret til

ansøgningsregistreringer og myndighedsgodkendelse primært den afdækkede risiko, hvor der efter

myndighedsgodkendelsen nu foreligger et produkt, som kan sættes i produktion og sælges på

markederne.

Samlet set vurderes milestones at være målt til dagsværdi, da aftalen er indgået mellem uafhængige

og velinformerede parter og da der ikke er indikationer på at de er urimelige ift. arbejdsindsats, ikke
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Figur 4.6: Milestone betalinger #1 - 9



Kap. 4: Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten Side 63 af 131

afspejler risici mv. Derfor sker indtægtsførsel efter milestone metoden. Denne metode er også i

overensstemmelse med IAS 18.26, da der kun sker indtægtsførsel i det omfang afholdte

omkostninger genindvindes. Da aktiviteten, som udløser en milestone betaling, er fuldført når

betalingen modtages, vil betalinger ud over de afholdte omkostninger kunne indtægtsføres, da der

ikke vil skulle ske begrænsning efter IAS 18.26.

4.5.5 Royalty

Som for de øvrige elementer skal det vurderes hvorvidt de fremtidige royaltybetalinger er til

dagsværdi. En afvigelse herfra vil tale for allokering af værdi til/fra andre elementer i kontrakten,

som tilfældet var med allokering af overkurs til upfront betalingen, og vil dermed have væsentlig

indflydelse på, hvornår indregningen af betalingerne skal ske. Denne vurdering kræver kendskab til

andre lignende kontrakter samt specifikt kendskab til kontrakten. Royaltybetalinger varierer fra

kontrakt til kontrakt, hvorfor der skal foretages en individuel vurdering. Hvis fx royalties på 15 %

vurderes som dagsværdi i én kontrakt medfører dette ikke, at royalties på 15 % i en anden kontrakt

derfor kan antages at være til dagsværdi. En af faktorerne er de forventninger, der er til produktet.

Hvis eksempelvis der er forventninger om, at produktet vil revolutionere behandlingen af kræft, så

giver dette produktet en stor forventet salgsværdi, hvilket kan være med til at tale for at royalty

betalingerne skal være højere end gennemsnittet.

Parternes indbyrdes forhandlingsstyrke påvirker de aftalte betalinger og er derfor relevant i

vurderingen af dagsværdien af royalties. Hvis eksempelvis styrkeforholdet imellem BT og PH var

til BT’s fordel kunne BT presse sine interesser igennem. BT vil gerne have betalingerne med det

samme (upfront betaling) til at finansiere forskningen, mens PH gerne vil udskyde betalingerne så

lang tid som muligt for herved at få større sikkerhed for et færdigt produkt førend betaling erlægges.

Dette er en naturlig interessekonflikt mellem parterne. En væsentlig ulighed i parternes

styrkeforhold kunne betyde royalty betalinger, som ikke afspejler dagsværdi, men i stedet er et

resultat af uligheden i parternes styrkeforhold.

En anden faktor er hvor langt man er i udviklingen af produktet. Jo mere fremskreden forskningen

er, desto mindre er risikoen for at udviklingen afbrydes. Set over hele udviklingsperioden udgør

færdiggørelse af fase 2 eksempelvis en reduktion af risikoen for at forskningen fejler. Der er dermed

en forventning om større upfront betaling ved et samarbejde om et medikament i fase 3 end ved et i

fase 2.
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Med udgangspunkt i sammenlignelige royalty-aftaler som BT tidligere har indgået, og ud fra

markedsanalyser i branchen, er det vurderet at royalties i aftalen er til dagsværdi24. Royalty-

betalingerne relaterer sig dermed kun til betaling for licensrettigheden og indregnes i henhold til

kriterierne for royalties.

De aftalte royalties varierer alt efter størrelsen af det mulige fremtidige salg. Det er ikke sandsynligt

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde BT før produktet er færdigudviklet og det

royaltyudløsende salg er realiseret, ligesom royalties først kan måles pålideligt når det royalty-

udløsende salg af produktet kan måles pålideligt. Royalties skal derfor indregnes i takt med at de

underliggende salg realiseres.

4.6 Samlet indregning efter IFRS

I kontrakten blev indledningsvist identificeret tre elementer i form af en licensrettighedsaftale, en

samarbejdsaftale og et salg af aktier.

Idet salg af aktier ikke er omfattet af IAS 18 er denne transaktion kun relevant for indregning af

omsætning idet der blev konstateret en overkurs på handlen, som vurderes at vedrøre de øvrige

elementer i kontrakten. Som følge heraf er overkursen allokeret til upfront betalingen.

De leverede og ej leverede elementer i L&U-aftalen kan ikke separeres og behandles derfor som én

transaktion, hvilket indebærer at indregning af omsætningen fra licensrettighedsaftalen,

indbefattende upfront betalingen og overkurs ved salg af aktierne, sker over lineært over

udviklingsperioden 20x1 til 20x5.

Omkostningsgodtgørelsen skal indregnes i takt med afholdelse af de faktiske omkostninger i BT.

Milestones indtægtsføres når de udløses, mens royalties indregnes i takt med opgørelse af det

underliggende salg af det færdigudviklede Produkt. Indregning af royalties vil derfor skulle

indregnes tidligst i 20x6, hvor Produktet forventes lanceret.

Under forudsætning af at udviklingsbudgettet holder og at salget af Produktet i år 20x6 udgør i alt 2

mia. DKK vil dette udmønte sig i indregning som vist i figur 4.7.

24 I konsekvensanalyserne analyseres den situation hvor royalties ikke er fastsat til fair value.
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Figur 4.7: Samlet indregning af casekontrakt

TDKK

Betalinger 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Udskudt omsætning primo - 480.000 360.000 240.000 120.000 0 1.200.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

heraf indtægtsført i året -276.000 -180.000 -180.000 -337.500 -270.000 -360.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Kilde: gengivet fra bilag B.

4.7 Generelle problemstillinger i øvrigt

I casekontrakten er inddraget en række centrale problemstillinger i L&U-aftaler omkring:

 Identifikation af kontraktens elementer

 Separering af levering af vare fra levering af tjenesteydelser

 Indregning og måling af upfront betalinger, milestone betalinger, løbende betalinger og royalties

ved licens- og forskningsaftaler, hvor sælger udfører forskningsarbejde, herunder overvejelser

omkring opgørelse af færdiggørelsesgrad.
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Foruden disse centrale problemstillinger er følgende situationer relevante i analysen af disse typer

kontrakter25:

1. Opgivelse af forskningen i løbet af forskningsperioden

2. Identifikation og behandling af tabsgivende kontrakt

3. Betalinger kan kræves refunderet

4. Forpligtelser ud over forskning og udvikling.

4.7.1 Opgivelse af forskningen i løbet af forskningsperioden

I casekontrakten blev udviklingsperioden budgetteret til at vare fem år. Som følge af store upfront

betalinger mv. og anvendelse af indregningskriterierne for omsætning bliver store dele af

omsætningen udskudt, idet upfront betalingen indtægtsføres lineært over de fem år. Såfremt

parterne på et tidspunkt i forløbet konstaterer, at forskningsarbejdet ikke vil give det forventede

resultat og de derfor stopper forskningsarbejdet, vil dette skulle indarbejdes i det års regnskab.

Periodiseringen blev bestemt til at skulle ske hen over aftalens løbetid. Ved ophør af

forskningsarbejdet vil aftalen dermed ophøre og aftalens løbetid dermed udløbet, ligesom BT ikke

længere vil være forpligtet til at levere nogen ydelser fremadrettet. Givet at betalingerne ikke kan

kræves refunderet af PH under nogen omstændigheder, vil en udskudt indtægt indregnet i balancen

på tidspunktet for samarbejdets ophør derfor skulle indtægtsføres med det samme.

4.7.2 Tabsgivende kontrakt

L&U-aftaler kan være konstrueret således, at sælger, som udfører forskningsarbejdet i det korte løb,

ikke får dækning for sine omkostninger hertil, men hvor han ved aftalen opnår ret til indtægter fra

produktion og salg af det endelige produkt. Således bærer sælger en større risiko i

udviklingsforløbet af aftalen, mod til gengæld at opnå et afkast på et senere tidspunkt. Dette

indebærer, at han under udviklingsperioden har et tab på aftalen og først vil kunne får overskud (set

over hele aftalen), når et godkendt produkt er bragt til salg på markedet. Da der altid er en risiko for,

at arbejdet ikke vil munde ud i et salgbart produkt, og sælger dermed aldrig vil opnå indtægter fra

produktion og salg af produktet, skal der tages stilling til hvornår sælger er i denne situation og

således har en tabsgivende kontrakt.

25 Eksemplerne bygger på særlige problemstillinger behandlet i ”Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life
Sciences Industries - Vol III”, PwC (2008). Listen skal ikke opfattes som udtømmende.
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Konsekvensen af at konstatere at kontrakten er tabsgivende er, at tabet skal indregnes med det

samme, jf. IAS 37.66. Når dette skal vurderes skal man se på de samlede betalinger i henhold til

aftalen, jf. IAS 37.68. Som følge heraf skal både betalinger under udviklingssamarbejdet og

betalinger modtaget efter lancering af produktet (royalties mv.) omfattes i denne vurdering.

Som udgangspunkt vil sælger ikke have en tabsgivende kontrakt såfremt han stadig i al

væsentlighed bærer risici og fordele fra ejerskab af aktivet under udvikling. Givet arbejdets karakter

er sandsynligheden for de fremtidige fordele fra arbejdet ikke stor, men dette må forventes afspejlet

i de i aftalen fastlagte betalinger, således at det forventede risikokorrigerede afkast på tidspunktet

for aftalens indgåelse er større end de forventede omkostninger. Så længe aftalen indeholder

fremtidige mulige betalinger som vil kunne gøre kontrakten overskudsgivende, gør dette, at

kontrakten ikke betragtes som tabsgivende selv om disse betalinger ikke er særligt sandsynlige.

Fremtidige royaltybetalinger kan dermed tale for, at en på kort sigt underskudsgivende aftale ikke er

tabsgivende, førend det kan konstateres, at de aldrig vil blive udløst.

Anderledes forholder det sig med fastprisaftaler, hvor betalingerne er kendte. Sådanne aftaler vil

løbende skulle vurderes for at fastslå, om kontrakten som helhed er tabsgivende. Forventes det at

kontrakten er tabsgivende, og man er forpligtet til opfyldelse af aftalen, vil det forventede tab skulle

indregnes med det samme, hvor dette opgøres som de omkostninger som sælger er nødt til at

afholde i henhold til kontrakten (reduceret med de forventede betalinger).

4.7.3 Betalinger kan kræves refunderet

I casekontrakten er det aftalt, at alle betalinger fra PH til BT ikke kan kræves refunderet. Dette er en

væsentlig faktor i afgørelsen af, hvornår indtægterne kan indregnes, da indtjeningsprocessen knyttet

til den refunderbare del af en modtaget betaling ikke er fuldendt før modparten ikke længere kan

kræve betaling refunderet, jf. IAS 18.20.

Såfremt eksempelvis milestones kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt ifald

myndighedsgodkendelse aldrig opnås, vil den del af betalingen, som kan kræves tilbagebetalt, reelt

først være indtjent, når den ikke længere kan kræves tilbagebetalt. Således vil man kunne have den

situation, at den ej refunderbare del af en milestone ville kunne blive indtægtsført når betaling

modtages, mens den refunderbare del af milestonen først kan indtægtsføres, når betalingen ikke

længere kan kræves refunderet. Denne del af betalingen bliver dermed indregnet i balancen indtil

indtægtsførsel kan ske.



Kap. 4: Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten Side 68 af 131

Forholdet er også relevant i relation til den løbende vurdering af, om en kontrakt er tabsgivende.

Generelt gælder at de samlede betalinger skal indgå i vurderingen af om en kontrakt er tabsgivende

eller ej. Først når alt tyder på at en betaling vil skulle refunderes skal dette afspejles i vurderingen af

om kontrakten er tabsgivende. Indtil dette punkt nås vil man stadig vil kunne opnå indtjeningen,

hvilket skal afspejles i vurderingen.

4.7.4 Forpligtelser ud over forskning og udvikling

I L&U-aftaler ses ofte at sælger, ud over selve forskningsarbejdet, bliver kontraktuelt forpligtet til at

levere andre ydelser, eksempelvis ved at skulle levere gratis prøver eller en salgsindsats i

forbindelse med markedsføringen af det udviklede produkt, hvor sælger ikke modtager vederlag for

(eller modtager et vederlag under dagsværdi).

Det skal ved analysen af kontraktens elementer vurderes hvorvidt sådanne forpligtelser har en sådan

karakter, at de er et væsentligt element i de aftalte ydelser og udgør en ikke-uvæsentlig præstation

for sælger. Typiske forpligtelser af denne art i L&U-aftaler mellem biotek og farmavirksomheder

samt deres væsentlighed er vist i nedenstående figur.

Figur 4.8: Typiske forpligtelser ud over forskning og udvikling

Forpligtelse Væsentlighed
Markedsføringsbidrag Væsentlig
Aftale om omkostningsdeling Væsentlig
Levering af gratis prøver Væsentlig
Levering af materialer til kliniske forsøg Måske væsentlig
Levering af services, medarbejdere, ledelse Måske væsentlig
Deltagelse i styringskomite Måske væsentlig
Levering af information Typisk uvæsentlig
Patentbeskyttelse Typisk uvæsentlig
Assistere med omhyggelig overdragelse Typisk uvæsentlig
Kilde: Gengivet efter ”Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life Sciences Industries - Vol III”, PwC (2008),
s.22.

Såfremt der identificeres væsentlige ydelser vil disse kunne udskyde indregningen af omsætning fra

forskningsydelserne, da betalingerne for forskningsydelserne reelt også er betaling for disse senere

ydelser, hvorfor indtægtsførsel periodiseres.

Er ydelsen væsentlig skal det undersøges om ydelsen kan separeres fra de øvrige elementer i

kontrakten, som normalt for sammensatte kontrakter. Kan den separeres skal indregning af

dagsværdi heraf ske når kriterierne er opfyldt.
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Kan en væsentlig ydelse ikke separeres fra kontrakten i øvrigt skal det fastslås hvilket

kontraktelement, som ydelsen hænger sammen med. Ved indregning af omsætning fra dette element

skal derfor tages højde for, hvorvidt denne ekstra ydelse også opfylder indregningskriterierne eller

om den medfører at indregning udskydes.

4.8 Konsekvensanalyser omkring dagsværdi betragtninger

Udgangspunktet for behandling af kontrakten er, at elementerne er værdiansat til dagsværdi. I

forlængelse heraf vil det være relevant at se på de alternative tilfælde, hvor de enkelte elementer er

værdiansat over henholdsvis under dagsværdi.

I det følgende ser vi kun på det scenarie, hvor et kontraktelement er værdiansat over dagsværdi og

betydningen heraf på indregning og måling af casekontrakten. Vi ser ikke på scenariet, hvor

værdien er under dagsværdi, da dette ikke ændrer på indregning af det aktuelle element, men i

stedet er en indikation af at et eller flere af de øvrige kontraktelementer er værdiansat over

dagsværdi.

I det følgende ses på disse scenarier:

1. Upfront betaling er over dagsværdi

2. Én eller flere milestone betalinger er over dagsværdi

3. Salgsmilestones er over dagsværdi

4. Royalties er over dagsværdi

4.8.1 Upfront betaling over dagsværdi

En stor upfront betaling kombineret med en lav royalty betaling i salgsperioden kan indikere, at en

del af upfront betalingen reelt er en forudbetaling for royalties. Samme betragtning kan tillægges

store milestone betalinger.

Den identificerede merværdi af upfront betalingen knytter sig til de leverede elementer i

salgsperioden, hvorfor indregningen skal afspejle substansen i den underliggende aftale. Dette vil

eksempelvis medføre lineær indregning hen over salgsperioden. Såfremt ”merværdien” i forhold til

dagsværdi ikke kan opgøres pålideligt vil dette medføre, at den samlede upfront betaling indregnes

lineært over både forsknings- og salgsperioden, i stedet for kun hen over forskningsperioden. I

begge tilfælde bliver indregningen af upfront betalingen (og eventuelle milestones efter samme
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ræsonnementer) udskudt yderligere i forhold indregningen i casekontrakten. Ovenstående er

illustreret i det følgende, hvor der analyseres på konsekvensen ved følgende forudsætninger:

 Upfront betalingen vurderes prissat over dagsværdi, som kan henføres til royalties, der

vurderes værende under dagsværdi.

 Alle øvrige elementer i aftalen vurderes dagsværdi.

 PH har kun ret til at producere i 10 år fra opnåelse af myndighedsgodkendelse. Herefter

reverterer rettighederne til BT.

Under de givne forudsætninger er der tale om en tidsbegrænset kontrakt, hvor BT reelt beholder

rettighederne til Produktet, men hvor PH køber eneret hertil i en 10-årig periode26. Rettigheden

bliver dermed leveret herover de 10 år. Indregningen heraf skal afspejle aftalens substans, hvorfor

indregningen sker lineært over perioden. ”Merværdien” i forhold til dagsværdi på upfront

betalingen ikke kan opgøres pålideligt. Dette medfører at den samlede upfront betaling indregnes

lineært henover forsknings- og salgsperioden. I henhold til budgettet vil denne således svare til 15

år, fra 20x1 – 20x15.

Figur 4.9: Indregning ved upfront over dagsværdi

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Licensaftale

Upfront betaling 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.662 400.000

Overkurs ved aktiesalg 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.338 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 196.000 100.000 100.000 257.500 190.000 400.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Udskudt omsætning primo - 560.000 520.000 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 4.200.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.603.500

heraf indtægtsført i året -196.000 -100.000 -100.000 -257.500 -190.000 -400.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 560.000 520.000 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 4.200.000

Casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 196.000 100.000 100.000 257.500 190.000 400.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 560.000 520.000 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 4.200.000

Kilde: uddrag af bilag C.

26 Vi forventer, at man i praksis typisk ville se 20-årige aftaler, idet patentrettigheder normalt udløber efter 20 år.
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Som ovenstående figur viser, sker der en væsentlig udskydelse af indtægtsførsel af upfront

betalingen. Man skal være opmærksom på, hvorvidt indregningen stadig afspejler substansen i

aftalen eller ej. Vurdering af hvorvidt upfront betalingen og royalties er over hhv. under dagsværdi

er meget kritisk og bør være baseret på solide data. En væsentlig forudsætning i ovenstående

konsekvensanalyse er, at aftalen er tidsbegrænset. Såfremt aftalen er tidsubegrænset og uopsigelig,

hvor PH frit kan udnytte rettigheden og BT ikke har nogen yderligere præstationsforpligtelser, vil

dette være et salg, hvor leveringen er sket ved aftalens indgåelse. I dette tilfælde vil der ikke skulle

ske udskydelse af indregning til salgsperioden, men i stedet ske indregning på salgstidspunktet, jf.

IAS 18.20. Da ”merværdien” ikke kan opgøres pålideligt og upfront betalingen stadig er delvist

knyttet til forskningsarbejdet vil indregningen skulle ske herover denne periode, det vil sige

indregningen er uændret i forhold til casekontraktens udgangspunkt.

De praktiske problemer i behandlingen af denne problemstilling er ganske betydelige. For det første

skal man identificere og dokumentere at royalties, upfront betalingen og/eller milestones ikke er

værdiansat til dagsværdi. Herefter skal det kunne påvises, at den identificerede merbetaling over

dagsværdi har sammenhæng til et andet element i aftalen, eksempelvis at en del af upfront

betalingen har sammenhæng de senere royalty-betalingsstrømme. Dette forudsætter, at man kender

dagsværdi på aftalens øvrige elementer og kan påvise objektive og pålidelige estimater for

dagsværdi på de ydelser, som knytter sig upfront betalingen og royalty. Endelig skal det vurderes

hvorvidt den samlede indregning afspejler substansen i aftalen.

4.8.2 Milestones over dagsværdi

Som nævnt i kapitel 3 kan milestone metoden anvendes, hvis milestones har substans og kan stå

mål med det udførte arbejde. Hvis milestones er over dagsværdi taler dette for at der ikke er

sammenhæng mellem de enkelte milestones betalinger og de øvrige elementer i kontrakten. Et

eksempel kunne være, at BT havde færdiggjort fase 2 forinden indgåelse af kontrakten med PH,

men stadig modtog en upfront betaling og en milestone for start af fase 3. I denne situation ville BT

få en milestone betaling uden reelt at have udført noget arbejde. Herved er der ikke sammenhæng

mellem det udførte arbejde og milestone betalingerne, hvorfor milestone metoden ikke kan

anvendes som udtryk for færdiggørelsesgraden.



Kap. 4: Regnskabsmæssig behandling af casekontrakten Side 72 af 131

Der anvendes i praksis to alternative metoder til opgørelse af færdiggørelsesgraden, der er i

overensstemmelse med IFRS og de internationale regnskabsstandarder27, i form af (1) almindelige

færdiggørelsesgrad-metode og (2) Contingency-Adjusted Performance Model.

Metodernes anvendelse er illustreret i følgende eksempel:

 Upfront betaling er større end dagsværdi.

 Milestones afspejler ikke værdien af det udførte arbejde.

 Omkostningerne budgetteret i likviditetsbudgettet i figur 4.2 vurderes baseret på et pålideligt

estimat over de totale omkostninger.

Vi ændrer ikke størrelsen eller sammensætningen af milestones eller sammensætning, men

forudsætter at der ved vurdering af dem er fundet, at de ikke afspejler dagsværdi.

Under de givne forudsætninger vurderes opgøres færdiggørelsesgraden ud fra årets omkostninger i

forhold til de totale omkostninger over aftaleperioden. Dernæst beregnes indtægtsførslen ved

anvendelse af begge ovenstående metoder. Indregningen af de øvrige elementer påvirkes ikke heraf.

Den samlede indregning er vist i nedenstående figur.

Figur 4.10: Indregning efter færdiggørelsesgrads-metoder

Færdiggørelsesgrad 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Samlede omkostninger 102.000 120.000 120.000 105.000 60.000 0 507.000

Færdiggørelsesgrad 20% 24% 24% 21% 12% 0% 100%

Akk. færdiggørelsesgrad 20% 44% 67% 88% 100% 100%

Samlet indregning metode 1 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning Milestone metode 1 199.172 234.320 234.320 202.189 120.000 0 990.000

Omsætning i alt 250.172 294.320 294.320 254.689 150.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver
Udskudt omsætning i alt 505.828 271.509 37.189 0 0 0 814.527

Samlet indregning metode 2 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning Milestone metode 2 141.834 166.864 166.864 291.479 222.959 0 990.000

Omsætning i alt 192.834 226.864 226.864 343.979 252.959 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning i alt 563.166 396.302 229.438 102.959 0 0 1.291.864

Kilde: uddrag af bilag D.

27 ”Issues and Solutions for the Pharmaceutical and Life Sciences Industries - Vol III”, PwC (2008).
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Indregningen af omsætning alene indregnet ved færdiggørelsesgradmetoderne er illustreret i figur

4.11. Eksemplet viser, at der efter metode 1 sker tidligere indregning end efter metode 2, hvor

metode 2 ”indhenter” indregningen efter den første metode ved store indtægtsførsler til sidst i

forløbet.

Valg af metode 2 anser vi for en mere

forsigtig metode. Vi mener dog ikke at

den nødvendigvis bedre afspejler den

faktiske indtjeningsaktivitet i perioden.

Ved anvendelse af omkostninger som

fordelingsnøgle vil metode 1 afspejle en

antagelse om, at omkostningerne

generer det samme afkast uanset hvornår

i forløbet det afholdes, mens metode 2

afspejler en antagelse om, at

omkostningerne i slutningen af forløbet skaber mere værdi, da indtægtsførslen da ”indhenter”

indregningen efter metode 1. Valget af metode bør derfor ske ud fra denne betragtning.

4.8.3 Salgsmilestones over dagsværdi

Salgsmilestones skal vurderes for, hvorvidt de reelt repræsenterer en forskudsbetaling af royalties.

Hvis de ikke afspejler betaling for opnåelse af et væsentligt salgsvolumen og royalty raterne

fremstår som lave, skal indregningen af salgsmilestones udskydes og indtægtsføres på en

systematisk basis, som afspejler indholdet i aftalen.

I forhold til casekontrakten analyseres i det følgende konsekvensen ved antagelse af følgende

forudsætninger:

 Salgsmilestone #10 og 11 er engangsbetalinger, som kun kommer udbetaling første år deres

salgstarget nås. Dette vurderes ikke at afspejle dagsværdi, men har i stedet karakter af

forskudsbetalte royalties.

 Alle øvrige elementer i aftalen vurderes dagsværdi.

Figur 4.11: Indregning efter færdiggørelsesgrads-metoder.
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 PH har kun ret til at producere i 10 år fra opnåelse af myndighedsgodkendelse. Herefter

reverterer rettighederne til BT. Det vurderes, at der vil ske salg i alle 10 år og at

salgsvolumen vil være jævnt over alle årene.

Idet salgsmilestones ikke afspejler dagsværdi, men har karakter af forskudsbetalte royalties, skal

indregning udskydes og indregnes efter et kriterium, som afspejler det underliggende royalty-

udløsende salg af Produktet. Der forventes et jævnt salg over salgsperioden på ti år, hvorfor det

vurderes rimeligt at indregne dem lineært over de ti år. Dette vil give indregning som vist i

nedenstående figur.

Figur 4.12: Indregning af salgsmilestones

TDKK

Salgsmilestones 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000

Balance / passiver

Udskudt omsætning 54.000 48.000 42.000 36.000 30.000 24.000 18.000 12.000 6.000 -

Kilde: uddrag af bilag E.

Såfremt et realistisk salgsbudget havde udvist andet forløb, der afveg væsentligt fra førnævnte

jævne salg, burde indregningen afspejle dette forløb.

4.8.4 Royalty over dagsværdi

I denne situation, hvor royalty betalingen vurderes at være over dagsværdi, må betalingerne reelt

have tilknytning til kontraktens øvrige elementer. Da kontraktelementernes relative dagsværdi skal

anvendes til indregning og måling, skal det vurderes om en del af royalty betalingen skal henføres

til andre elementer i kontrakten.

Dette vil kunne tænkes under følgende forudsætninger:

 Royalty betalingerne ligger over dagsværdi

 Kontraktens øvrige elementer er uændrede

Hvis det vurderes, at royalty betalingerne har tilknytning til forskningsydelserne, skal det

undersøges om indregning heraf kan ske i takt med levering af forsknings- og udviklingsarbejdet.
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Størrelsen af royaltyindtægterne afhænger af PH’s fremtidige salg af Produktet, hvorfor størrelsen

af dette skal kunne opgøres pålideligt for at størrelsen af royalties kan måles pålideligt. Størrelsen af

PH’s salg af Produktet afhænger af fremtidige begivenheder, hvor der hersker stor usikkerhed om,

hvorvidt der vil komme et salgbart produkt, og hvorvidt salgsindsatsen vil medføre salg i et omfang,

som udløser milestones. Det er dermed ikke sandsynligt at økonomiske fordele vil tilflyde BT.

Endvidere er det ikke muligt at måle størrelsen af royalties pålideligt før salget er realiseret.

Tilsammen medfører dette, at der ikke kan ske tidligere indregning, da indregningskriterierne først

er opfyldt når salget er realiseret.

4.9 Konsekvensanalyser omkring separering af kontrakt elementer

I vores casekontrakt er det ikke muligt at opdele kontrakten i delelementer, hvorfor kontrakten er

behandlet samlet. I det følgende vil vi se på den situation, hvor der kan ske separering af salg af

licensrettighederne fra salget af forsknings- og udviklingsydelserne. Dette kunne ikke ske i

casekontrakten, da licensrettighederne ikke havde selvstændig værdi. Dette blev vurderet ud fra, at

PH erhverver rettighederne til et ej færdigudviklet produkt. Licenserne har derfor først værdi, når

Produktet er færdigudviklet. Ydermere kunne der ikke opgøres en objektiv og pålidelig dagsværdi

af forsknings- og udviklingsydelserne.

4.9.1 Dagsværdi af licensen kan opgøres

I det efterfølgende vil der ske opdeling af kontrakten ud fra følgende forudsætninger:

 Dagsværdi på licensrettighederne kan opgøres til TDKK 300.000 og de har dermed

selvstændig værdi

 Dagsværdi kendes ikke på det ej leverede

Den første forudsætning om, at licensrettighederne besidder selvstændig værdi, ville kunne være

tilfældet, hvor de forskningsresultater, som PH får adgang til ved aftalens indgåelse, ville kunne

sælges separat til anden side uden at BT’s deltagelse i videreudviklingen var påkrævet. Dette

medfører, at første kriterium i EITF 00-21 er opfyldt, hvorefter dagsværdi skal vurderes.

EITF 00-21 kræver, at man kender værdien af de ej leverede elementer, hvorefter værdien af det

leverede kan udledes som et residual (såfremt denne ikke kendes). Dette krav genfindes ikke i IAS
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18, hvorfor det efter IFRS tillades at udlede dagsværdi af det ej leverede som et residual28. Som

følge af ovenstående betragtning skal TDKK 300.000, svarende til 50 %, af upfront betalingen,

betragtes som vederlag for licensrettighederne. Den resterende del af upfront betalingen skal

behandles som vederlag for de ej leverede forskningsydelser. Da der ikke er nogen returrettigheder

af relevans herfor, kan casekontrakten nu deles op i to bestanddele:

 Salg af licensrettigheder

 Salg af forskningsydelser

Salg af licensrettighederne betragtes som salg af et aktiv efter IAS 38.2, hvorefter salget i henhold

til IAS 38.114 skal opfylde IAS 18 kriterier for salg af en vare:

1. Alle væsentlige risici og fordele knyttet til besiddelse af det pågældende aktiv er ved

transaktionen over til køber

2. Ingen væsentlige ledelsesmæssige engagementer bibeholdt

3. Omsætningen skal kunne måles pålideligt

4. Fremtidige økonomiske fordele er sandsynlige

5. Omkostningerne kan måles pålideligt

Ad 1) Risici og fordele overgået til køber

De væsentlige risici og fordele i henhold til licensrettighedsaftalen knytter sig til produktions- og

trademark-licenserne, teknologi og know-how samt ansvaret for den videre udvikling og

kommercialisering af Drug-A1.

Produktionslicensen giver PH eneret til at markedsføre og sælge produktet i USA, EU og Japan,

hvor risici og fordele knyttet hertil anses for overført til PH ved aftalens indgåelse. Trademark-

licensen giver PH ret til at anvende BT’s ”Drug-A1” trademark og BT’s navn og logo i

kommercialiseringen af Produktet. Risici og fordele er også her overført til PH ved aftalens

indgåelse.

BT’s teknologi omfatter dokumentation for arbejdet udført frem til 20x1 ved aftalens indgåelse, i

form af prækliniske og kliniske proberende analyser og alle data relateret til udførte kliniske studier

28 Årsrapporten efter IFRS 3. udgave Steffensen side 410
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af Drug-A1 mv.. BT’s know-how omfatter al know-how ejet eller kontrolleret af BT ved aftalens

indgåelse, som er nødvendigt eller direkte relateret til produktion, brug, salg, salgstilbud eller

import af Produktet som PH erhverver ret til i kontrakten. Risici og fordele anses for overført ved

kontraktens indgåelse.

Ad 2) Ingen væsentlige ledelsesmæssige engagementer bibeholdt

Ved aftalens indgåelse overdrager BT ledelsen til PH over de ydelser, som skal leveres i

licensrettighedsaftalen, med undtagelse af den fortsatte videreudvikling af Produktet. PH har

dermed overordnet beslutningsmyndighed over den fortsatte videreudvikling af Produktet, undtagen

for områder omfattet af Udviklingsplanen. Via de fælles styringsudvalg har BT dog fortsat

væsentlig indflydelse på videreudviklingen i udviklingsperioden, hvor der nedsættes en Joint

Steering Committee, et Udviklingsteam samt et Produktionsteam. Disse udvalg har betydning for,

hvorvidt der overhovedet vil være et produkt, som vil kunne bringes til salg i henhold til

licensrettigheden. Dermed har disse udvalg en indirekte kontrol med licensrettigheden, da de styrer

den videre udvikling af Produktet og dermed hvorvidt der vil være et produkt. Det er derfor

væsentligt at vurdere, hvor stor grad af kontrol BT har over disse udvalg, og dermed indirekte

kontrol med licensrettigheden.

Det centrale udvalg er Joint Steering Committee, hvis opgaver og ansvar består i:

Joint Steering Committee

 Reviewe og godkende strategi for udvikling, produktion og kommercialisering af Produktet.

 Reviewe og godkende væsentlige tilføjelser til Udviklingsplanen og budget såfremt disse går ud over
det i Udviklingsplanen aftalte.

 Reviewe og diskutere Produktionsplanen, inkl. årligt budget, samt eventuelle væsentlige tilføjelser
hertil, som formuleret af Produktionsteamet.

 Sikre kommunikationsflowet mellem parterne med henblik på at facilitere samarbejdet.

 Fastsættelse af parternes ejerskab over relevante myndighedsgodkendelser samt forestå ansøgninger om
myndighedsgodkendelser.

Parterne har et ligeligt antal repræsentanter i komiteen, hvor alle afgørelser som udgangspunkt

træffes ved enstemmighed. BT har dog beslutningsmyndighed vedrørende igangværende studier på

aftaletidspunktet samt deres eksisterende patenter, mens PH har beslutningsmyndighed vedrørende

den fremtidige produktion og kommercialisering af Produktet.
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Udviklingsteamets og Produktionsteamets opgaver består i:

Udviklingsteam

 Implementering af Udviklingsplanen inden for budgettet.

 Udvikling af strategi for udvikling af Produktet, til review og godkendelse af JSC.

 Formulere eventuelle væsentlige tilføjelser til Udviklingsplanen og budget, til review og godkendelse af
UT.

 Udveksle information omkring Produktet og facilitere samarbejde og koordinering mellem parterne i
relation til udvikling af Produktet i henhold til Udviklingsplanen.

 Årligt reviewe Udviklingsplanen og foretage tilpasninger efter behov.

Produktionsteam

 Såfremt nødvendigt, overvåge og monitorere valg af yderligere underproducenter og forhandle
kontrakter hermed.

 Fungere som forum for udveksling af information og viden mellem parterne til at sætte PH i stand til at
foretage dag-til-dag styring af produktion af Produktet.

 Fungere som forum for udveksling af information og viden mellem parterne til at sætte PH i stand til at
foretage dag-til-dag styring af produktion af Produktet.

 Holde kontakt med JSC og UT vedrørende produktionen.

For både Udviklingsteamet og Produktionsteamet skal alle beslutninger afgøres ved enstemmighed,

hvor parterne har et ligeligt antal repræsentanter, men uoverensstemmelser skal afgøres af JSC,

hvor parterne som nævnt ovenfor har fastlagte beslutningsmyndigheder.

Den indirekte kontrol vurderes ikke at være væsentlig, da styringsudvalgenes primære opgave er at

understøtte den videre udvikling af Produktet og har ikke direkte betydning for overdragelse af

licensrettigheden.

BT beholder således en del ledelsesmæssig involvering, men substansen i aftalen er, at BT’s ret er

af beskyttende karakter i forhold til den fortsatte udvikling af Produktet. BT kan ikke selv

gennemføre ændringer i udviklingsarbejdet, da dette skal accepteres af PH. Omvendt vil BT kunne

stoppe ændringer foreslået af PH. Denne beskyttende karakter mener vi ikke har et omfang, som

kan karakteriseres som væsentlig ledelsesmæssig kontrol eller ejerskab af en sådan grad, at

indregningskriteriet ikke opfyldes. Dette underbygges af, at styringsudvalgene ikke har direkte

kontrol over overdragelsen af licensrettighederne, men kun på den fortsatte udvikling af Produktet.

Et yderligere argument er, at PH for så vidt angår produktion og kommercialisering fuld

ledelsesmæssigt kontrol, da de via JSC har endelige beslutningsmyndighed. Dette betyder, at et
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fremtidig salg af Produktet er ude af BT’s kontrol, at BT ikke har mulighed for at påvirke prisen

mv., og dermed at rettighederne er fuldt ud overdraget til PH.

Ad 3) - 5)

Disse indregningskriterier er de samme for ved salg af tjenesteydelser. Ændringerne i

forudsætningerne i denne analyse ændrer ikke på analysen af disse indregningskriterier, som

gennemgået tidligere i kapitlet.

Samlet er de fem indregningskriterier opfyldt, hvorfor der kan ske indregning af omsætningen fra

salget af licensrettighedsaftalen ved aftalens indgåelse, hvor upfront betalingen erlægges. Dermed

indtægtsføres den identificerede dagsværdi af licensrettigheden ved indgåelse af salget, mens den

resterende del af upfront betalingen indregnes lineært over 5 år. Indregningen fremgår af

nedenstående figur.

Figur 4.13: Samlet indregning af casekontrakten ved separering af licens

Separering licens 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Årets omsætning 516.000 120.000 120.000 277.500 210.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 240.000 180.000 120.000 60.000 0 0 600.000

Oprindelige casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Kilde: uddrag af bilag F.

Såfremt arbejdet i styringskomiteerne er underlagt bestemmende indflydelse fra BT og dette

komitearbejde repræsenterer en væsentlig indsats vil omsætningen fra salget af licensen først kunne

indregnes, når BT’s involvering ikke har karakter af væsentligt ledelsesmæssigt engagement. Dette

kunne eksempelvis være når myndighedsgodkendelse blev opnået eller forskningssamarbejdet

ophørte, afhængigt af det i kontrakten aftalte. Såfremt væsentlig ledelsesmæssigt engagement blev

vurderet til at vare indtil myndighedsgodkendelse blev opnået, vil indregningen da se ud som vist i

figur 4.14.
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Figur 4.14: Samlet indregning af casekontrakt ved separering af licens - væsentlig ledelsesmæssig involvering

Væs. ledelsesmæssig involv. 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Årets omsætning 216.000 120.000 120.000 277.500 510.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 540.000 480.000 420.000 360.000 0 0 1.800.000

Oprindelige casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Kilde: uddrag af bilag G.

Når det er muligt at separere salg af licensrettigheder fra salg af forskningsydelser bliver forholdene

omkring ledelsesmæssig involvering det centrale indregningskriterium i behandlingen af dette salg.

Det er vores forventning, at de øvrige fire indregningskriterier i praksis ikke vil volde de store

problemer. Derimod bliver vurderingen af den ledelsesmæssige involvering vigtig, da det i denne

type kontrakter er knyttet til arbejdet i de fælles styringsorganer, såsom Joint Steering Committees.

Glass Lewis konstaterede tilstedeværelse af JSC’ere i 38 ud af 60 undersøgte aftaler29.

Undersøgelsen konkluderede endvidere, at i relation til behandlingen efter US GAAP, var indholdet

af aftalerne omkring JSC kritisk for indregningen af omsætningen ud fra en betragtning om, at dette

arbejde udgør en væsentlig ydelse i aftalen. Disse komiteer vil typisk have de centrale

beslutningsbeføjelser omkring strategi og planer for udviklingsarbejdet og samarbejdet mellem

parterne, herunder også samarbejde omkring produktion og markedsføring. Fordelingen af

beslutningskompetencer mellem de to parter i aftalen og den overordnede karakter heraf udgør

grundlaget for vurderingen af sælgers ledelsesmæssige involvering i relation til salg af

licensrettighederne.

4.9.2 Dagsværdi af ej leverede del-elementer i kontrakten kan opgøres

Ved separering af et forskningssamarbejde skal man undersøge, hvorvidt forskningsarbejdet vil

skulle behandles som en enhed eller vil kunne separeres i flere enheder. Et samarbejde omfattende

flere kliniske faser vil eksempelvis kunne separeres med hver fase som én enhed, såfremt indholdet

i aftalen understøtter dette.

Separeringen af forskningsarbejdet i de enkelte faser vil kunne ske ved opfyldelse af kravene i EITF

00-21. I disse tilfælde er det centrale hvorvidt:

29 “Revenue recognition for collaborative arrangements in the biotechnology industry”, Glass Lewis & Co (2008).
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1. Den leverede fase har selvstændig værdi for køber

2. Der kan opgøres en dagsværdi af de ej leverede faser (eller af det leverede, hvorefter

værdien af de ej leverede kan udledes som residual).

Følgende forhold kan indikere, at de enkelte faser kan separeres ved den regnskabsmæssige

behandling og indtægtsførsel heraf dermed ske særskilt for hver fase:

 Aftalen indeholder muligheder for at stoppe samarbejdet ved afslutningen af de enkelte faser

(uanset resultatet af studierne). Sådanne exit-optioner kan indikere, at aftalen reelt er en

serie separate forskningsforløb, hvor parterne ved afslutning af et forløb ikke er bundet til at

påbegynde det næste.

 Forskningen er i et stof, hvor der vurderes sandsynligt at kunne sælge resultatet af et

afsluttet fase-studie til anden side, og at stoffet dermed har en selvstændig værdi.

 Parten, som udfører forskningen i stoffet, er ikke unikt kvalificeret hertil, således at

forskningen vil kunne udføres af tredje part.

 Betalingerne relateret til de enkelte faser vurderes at afspejle dagsværdi af den leverede

arbejdsindsats og stadiet på forskningen.

I det følgende undersøges separering af casekontraktens forskningssamarbejde ud fra følgende

forudsætninger:

 Licenssamarbejdet er separeret som i afsnit 4.9.1 ovenfor

 Der kan påvises dagsværdi på afsluttet fase 2 studier på TDKK 150.000.

 Begge parter har en optionsret til at exite samarbejdet ved afslutning af fase 2 og/eller fase 3

studierne eller overdrage deres rettigheder til anden side. Såfremt BT udnytter optionen efter

fase 2 studierne skal BT refundere TDKK 150.000.

 Parterne vurderes ikke at være unikt kvalificerede til forskningsarbejdet, således at

tredjemand vil kunne overtage forskningen.

 Kontraktens øvrige elementer er uændrede, herunder vurderes Milestones at være til

dagsværdi og indregnes når realiserede.

 Beregningerne tager udgangspunkt i at forskningen fuldføres med succes og at samarbejdet

ikke afbrydes efter fase 2 studierne.
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Licensrettigheden er separeret fra forskningssamarbejdet og værdiansat til TDKK 300.000, som

indregnes i 20x1, hvor indregningskriterierne er opfyldt. Den resterende del af upfront betalingen,

TDKK 300.000, knytter sig til forskningssamarbejdet. Heraf skal TDKK 150.000 refunderes til PH,

såfremt BT vælger at udnytte sin option om at udtræde eller overdrage sine rettigheder til

tredjemand efter fase 2 studierne. Som følge heraf er indregningskriterierne først opfyldte når

risikoen for refundering af betaling bortfalder. Indtægtsførslen udskydes derfor indtil dette sker,

hvilket er budgetteret til at ske ultimo 20x130. Indtægten skal herefter indregnes efter

færdiggørelsesgraden. Da denne ikke kan opgøres indregnes den lineært over den resterende

udviklingsperiode, der forventes at vare fra 20x2 til og med 20x5. Dette indebærer årlig

indtægtsførsel af TDKK 37,5.

Indregning af Milestones, omkostningsgodtgørelse og royalties er uændrede ift. casekontrakten.

Den samlede indregning vil under disse forudsætninger være som vist i figuren nedenfor.

Figur 4.15: Samlet indregning af casekontrakt ved separering af licens og fasestudier

TDKK

Separering af faser 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Årets omsætning 606.000 97.500 97.500 255.000 187.500 360.000 1.603.500

Balance / passiver
Udskudt omsætning 150.000 112.500 75.000 37.500 0 0 375.000

Oprindelige casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Kilde: uddrag af bilag H.

4.10 Delkonklusion

Den regnskabsmæssige behandling af sammensatte kontrakter imellem biotek- og

farmavirksomheder er i dette kapitel undersøgt ved analyse af en konstrueret casekontrakt.

I kapitel 2 blev casekontrakten konstrueret ud fra elementer, som blev fundet typiske for faktiske

kontrakter i branchen. Kontrakten omfatter således to hovedelementer, i form af salg af

30 Konsekvenser af at betalinger kan kræves refunderet er behandlet i kapitel 4.7.3.
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licensrettigheder og indgåelse af forskningssamarbejde, samt en supplerende aftale om

aktieoverdragelse. Disse har forskellige leveringstidspunkter og forskellige betalingskonstruktioner,

hvor de underliggende forhold skal afdækkes når kontrakten gennemgås.

Ved analysen af den regnskabsmæssige behandling skal en række forhold iagttages. De

fundamentale forhold, som skal undersøges, er:

 Identifikation af kontraktens betalinger, ydelser og dagsværdi heraf

 Separering af levering af vare fra levering af tjenesteydelser

 Separering af leverede fra ej leverede ydelser

 Fastsættelse af måling af færdiggørelsesgrad ved salg af tjenesteydelser

Endvidere skal følgende forhold adresseres ved kontraktens indgåelse eller løbende over

kontraktens levetid:

 Betalinger kan kræves refunderet

 Forskningen opgives i løbet af forskningsperioden

 Identifikation og behandling af tabsgivende kontrakt

 Kontrakten indeholdelser forpligtelser ud over forskning og udvikling.

Indledningsvist er foretaget en identifikation af kontraktens transaktioner, betalinger og

leveringstidspunkter. Herved er skabt overblik over kontrakten, hvorefter sammenhængene mellem

transaktioner og betalinger er undersøgt og det er konstateret, at der ikke indgår forpligtelser i

aftalen ud over dem, som der modtages vederlag for. Betalingerne og likviditetsbudgettet for aftalen

er analyseret, hvor det vurderes, at overkursen ved aktiesalg reelt er vederlag for L&U-aftalen, og

derfor behandles som del af upfront betalingen. Ved sammenholdelse af upfront betaling med

omkostningsgodtgørelser og milestones er vurderet, at upfront betalingen har tæt tilknytning til

forskningsydelserne, således at en del af denne betaling er vederlag for både licenser og forskning.

Analysen af betalingerne viser endvidere, at der ikke er tale om en tabsgivende kontrakt.

Det kan konstateres, at kun indtægter fra salg af licenser og forskningsydelser vil skulle behandles

som omsætning, mens salg af aktier er en egenkapitaltransaktion, og derfor ikke omfattes af IAS 18.
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Kontraktens elementer er analyseret for hvorvidt separering kan finde sted ved anvendelse af EITF

00-21. Da licensrettighederne knytter sig til et endnu ikke udviklet produkt, hvor der ikke foreligger

sammenligningsgrundlag for dagsværdi, og da rettigheden reelt kun har værdi i samspil med

forskningsydelserne, vurderes licenserne ikke at besidde selvstændig værdi. Endvidere har

forskningen og arbejdet i styringskomiteerne karakter af at være højt specialiserede ydelser, hvor

der ikke kan indhentes objektivt og pålideligt bevis for dagsværdien. Dagsværdi af de ej leverede

ydelser under forskningsaftalen kan derfor ikke udledes. Samlet set kan der derfor ikke ske

separation af transaktionerne i den samlede aftale. Upfront, milestones og omkostningsgodtgørelser

behandles efter kriterierne for salg af tjenesteydelser, mens royalties behandles efter

indregningskriterierne for disse.

Der opnås ret til betalingerne på forskellige tidspunkter, hvor indregningskriterierne også opfyldes

på forskellige tidspunkter. Indtægtsførsel skal ske i takt med at indregningskriterierne for hver

betalingstype opfyldes, frem for at udskyde indtægtsførsel indtil indregningskriterierne er opfyldt

for dem alle. Derfor underligges hver betalingstype indregningskriterierne særskilt.

Upfront betalingen modtages uden at der er præsteret noget herfor (ud over levering af

licensrettigheder). Endvidere kan betalingen ikke kræves refunderet, hvilket eksempelvis kunne

have været knyttet op til myndighedsgodkendelse eller lignende. Betalingen vurderes at være for de

fem års forskningsarbejde, men knytter sig ikke til en færdiggørelsesgrad på dette, men til selve

leveringen af forskningsarbejdet. Dette sker som et ikke-fastsat antal ydelser, hvorfor indregning

sker lineært over forskningsperioden på fem år.

Omkostningsgodtgørelserne kan først indregnes når de er indtjent. Milestone betalingerne er

betaling for forskningsydelserne, hvor disse relaterer sig til udviklingen i arbejdet. Ud fra en analyse

af milestone betalingerne og mulighederne for opgørelse af en færdiggørelsesgrad er det fundet

rimeligt at anvende milestone metoden. Milestone betalingerne vurderes dermed at afspejle

dagsværdi for det arbejde, som er præsteret frem til milestonen udløses, hvor dette arbejde udgør en

væsentlig indsats. Derfor indtægtsføres milestones når de udløses.

Royalties indtægtsføres ved betaling eller tilgodehavende, da de først da kan måles pålideligt og er

sandsynlige og da der ikke er indikationer på, at de ikke afspejler dagsværdi.
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Konklusionen på casekontrakten er, at upfront betalingen, tillagt overkurs ved den tilknyttede

aktiehandel, indtægtsføres lineært over forskningsperioden på 5 år. Milestones indtægtsføres når der

er opnået ret til dem. Omkostningsgodtgørelser og royalties indtægtsføres ved betaling eller

tilgodehavende. Ingen af betalingerne i kontrakten kan kræves refunderet, hvorfor der ikke skal ske

udskydelse af indtægtsførsel som følge af refunderbare betalinger. Såfremt forskningsarbejdet

ophører i løbet af aftaleperioden vil eventuelle udskudte indtægter skulle indtægtsføres med det

samme.

Kontraktens konklusioner er underlagt analyse ved ændringer i væsentlige forudsætninger og

vurderinger anlagt ved den regnskabsmæssige behandling. Herved er undersøgt betydningen af, om

elementerne er opgjort til dagsværdi og betydningen af separering af licensrettigheder fra

forskningsydelserne.

Allokeringen af dagsværdi til de repræsenterede ydelser kræver anvendelse af professionelle skøn

og vurderinger. Kontraktens fordeling af værdierne repræsenterer ikke nødvendigvis de enkeltes

bestanddeles dagsværdi. Vurderingen af dagsværdi af licensen bliver problematiseret af, at der ikke

er et færdigt udviklet produkt. Licensrettigheden kan således i et vist omfang betragtes som en

lottokupon, hvor der er stor risiko for at pengene er tabt, men en lille chance for at den kunne

udmunde i et (forhåbentlig stort) afkast. Problemet forværres yderligere af, at kontraktens øvrige

elementer også er svære at vurdere en dagsværdi på. Derfor kan værdien af licensrettigheden heller

ikke udledes som et residual. Tilsvarende er forskningsarbejdet og ydelser i samarbejdet også

komplicerede at værdiansætte. I casekontrakten er fastlagt et samarbejde, men der er ikke fastlagt

præcise grænser for omfanget. Hertil kommer de praktiske problemer omkring hvad prisen på

forskning er og hvilket afkast arbejdet bør give. Dette komplicerer vurderingen af

omkostningsgodtgørelser og milestones. Royalties kan vurderes i forhold til branchestatistikker og

vurderinger ud fra produktets egenskaber.

Den overordnede konsekvens ved konstatering af, at betaling er over dagsværdi, er, at ”overprisen”

skal allokeres til det andet element i kontrakten, som det reelt er betaling for. Indtægtsførslen af

denne ”overpris” vil derefter ske ud fra behandlingen af dette andet element, som det knyttes op til.

Eksempelvis er det i casekontrakten konstateret, at upfront betalingen også vedrører

forskningsydelserne, hvorfor betalingen er højere end dagsværdi af licensrettighederne.

Konsekvensen heraf er, at denne betaling indtægtsføres senere, da den indtægtsføres lineært over
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fem år, i stedet for nu og her ved aftalens indgåelse. Generelt indebærer forholdet typisk risiko for

senere indtægtsførsel. Omvendt vil tidligere indtægtsførsel ikke ske under de givne forudsætninger,

da indregningskriterierne ikke vil blive opfyldt på et tidligere tidspunkt. Eksempelvis vil overpris på

royalties ikke kunne indtægtsføres tidligere end ellers, da royalties ikke er sandsynlige eller

pålideligt målbare før det underliggende salg er realiseret, og de vil derfor indtægtsføres på samme

tidspunkt som i udgangssituationen.

Såfremt det konstateres, at milestone betalinger er over/under dagsværdi, så medfører dette, at

indtægtsførsel efter milestone metoden ikke kan ske, da betingelserne for anvendelse af denne

metode da ikke er opfyldte. I konsekvensanalysen er dette forhold undersøgt, hvor resultatet bliver,

at der skal opgøres en færdiggørelsesgrad baseret på passende input- eller outputdata. Inden for

biotek- og farma kan der bestå en udfordring i forbindelse med inputbaserede metoder at fastslå

hvad de totale omkostninger/timer/andet udgør. Al forskning har unik karakter, hvor der er stor

varians i hvor mange ressourcer, som skal bruges i forskningen, og skøn af tid, omkostninger og

resultat af forskning er præget af væsentlig usikkerhed. For outputbaserede metoder består

udfordringen i at fastsætte et output, som afspejler status på projektet. I en aftale, hvor der skal

leveres x-antal præparat-kandidater vil output i form af antal leverede præparater med rimelighed

kunne måle færdiggørelsen af aftalen. I en aftale, som vores casekontrakt, hvor der grundliggende

skal forskes i ét præparat-kandidat indtil forskningen udmunder i godkendt produkt eller må

afbrydes, er fastlæggelse af et output som måling for færdiggørelsen et væsentligt problem. Såfremt

en passende metode ikke kan fastslås, og milestone metoden er udelukket, vil dette tale for lineær

indregning med maksimering til modtagne, ej refunderbare betalinger.

Separering af kontraktelementer kræver at en særskilt værdi kan findes på det leverede. Endvidere

skal i forskningsaftaler vurderes, hvorvidt forhold i aftalen understøtter at der vil kunne ske

separation i faser. Ved separation af salget af licensrettighederne medfører dette, at salget

underlægges indregningskriterierne for salg af varer. Dette indebærer, at alle væsentlige fordele og

risici forbundet hermed er overgået til køber, og at sælger ikke har bibeholdt ledelsesmæssige

engagementer eller kontrol normalt forbundet med ejerskab. I relation til L&U-aftaler er

sidstnævnte forhold særligt relevant som følge af tilstedeværelsen af styringskomiteer, som er

typiske for aftalerne i branchen. Disse komiteer anvendes til koordinering og styring af

samarbejder, eksempelvis som i casekontrakten, hvor parterne foretager fælles forskningsarbejde og

deler erfaringer og viden. Ansvar og bestemmelse i sådanne komiteer skal holdes op mod kriteriet
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om, at sælger ikke skal have fortsat væsentlig ledelsesmæssigt engagement i det solgte, hvilket vil

kunne udskyde indtægtsførsel af den separerede transaktion.

Generelt giver separation af sådanne licensrettigheder mulighed for tidligere indregning af

omsætning heraf, da levering heraf typisk fuldføres på et tidligere tidspunkt end levering af

forskningsydelserne.
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Kapitel 5: IASB/FASB konvergensprojekt for omsætning

Kapitlets formål

 Afdække og redegøre for konvergensprojektets foreslåede definition og indregnings- og
målemetoder.

 Foretage en kvalitativ analyse af de foreslåede indregnings- og målemetoders betydning
for den regnskabsmæssige behandling af casekontrakten.

Introduktion til kapitlet

Kapitlet vil indledningsvist redegøre for bevæggrundene og status på konvergensprojektet
mellem IASB og FASB. Der er blevet diskuteret forskellige definitioner og indregnings- og
målingsmetoder, hvoraf vi vil beskæftige os med den metode og målingskriterium, som er
foretrukket blandt udvalgets medlemmer på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afhandling.
Vi vil vurdere betydningen af behandlingen af kontrakten i kapitel 4 under forudsætning af
metoden og målingskriteriet vedtages i deres nuværende form. På baggrund heraf vil vi foretage
en kvalitativ vurdering i forhold til casekontrakten hvilke ændringer og konsekvenser dette vil
medføre.

5.1 Baggrund for konvergensprojektet

IASB og FASB har siden 2002 været i gang med at et fælles projekt for at udvikle en ny, fælles

begrebsramme og regnskabsstandarder, herunder en standard som skal fastlægge definition samt

indregning og måling af omsætningen. Målet er, at den skal være klar og forståelig og skal dække

alle former for omsætning. Således vil den dække områder ud over hvad der omfattes af IAS 1831.

De to organer har deres egen agenda for at deltage i konvergensprojektet, som udspringer af de

forskellige problemstillinger for regnskabsreguleringen i Europa og USA.

I IASB regi er det målet at forny IAS 18 og IAS 11, da der jævnligt rejses spørgsmål fra brugere,

som efterspørger yderligere vejledning32. IAS 18 giver rum for fortolkninger, hvilket specielt gør

sig gældende på de sammensatte kontrakter, hvor IAS 18 ikke giver meget vejledning hertil. Et

hovedproblem i sammensatte kontrakter er separeringen af transaktionerne, hvor der er usikkerhed

omkring, hvordan man kontrakten skal opdeles og omsætning allokeres.

I FASB regi er problemet det modsatte i forhold til IASB, hvor de mange standarder og

fortolkningsbidrag gør det svært regnskabsmæssigt at få en ensartet tilgang. Dette forværrer

gennemsigtigheden for både regnskabsbrugere og revisorer.

31 http://www.fasb.org/project/revenue_recognition.shtml
32 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Revenue+Recognition/Revenue+Recognition.htm
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Disse forhold stiller store krav til den nye standard, da den skal søge at tilgodese begge parters

problemer. Regnskabsreguleringen i USA giver ikke mange muligheder for fortolkning, hvilket

giver flere uregelmæssigheder. I IASB regi gives med den principbaserede tilgang plads til

fortolkning, hvilket kan give forskellig. Endvidere er målet med én standard at skabe

gennemsigtighed og sammenlignelige regnskaber både mellem og på tværs af regnskaber aflagt

efter IFRS hhv. US GAAP. Omsætning er et vigtigt nøgletal med betydning for mange nøgletal,

hvorfor sammenligning er ønskværdig. Med én fælles standard skal der ikke korrigeres for

forskellige indregnings- og målemetoder, hvorved sammenlignelighed øges.

5.2 Udviklingen i konvergensprojektet

Den første opgave i projektet var at ændre definitionen på omsætningen. På mødet i maj 2003 blev

der fremlagt fire tilgangsvikler33, hvoraf der blev arbejdet videre med ”The Liability

Extinguishment View” og ”The Broad Performance View”.

5.2.1 The Liability Extinguishment View

Følgende definition på omsætning bliver brugt under denne tilgangsvinkel:

“Revenues are decreases in the reporting entity's liabilities to customers resulting from the
extinguishment of its performance obligations for which it is primarily liable. Those obligations are
extinguished by providing goods and services to customers, either directly by the reporting entity
itself or indirectly by having third parties provide them on its behalf.”

En performance obligation: “is a legally enforceable obligation of a reporting entity to its
customer, under which the entity is obligated to provide goods or services. Performance obligations
are extinguished by the performance of the reporting entity's promises to provide the customer with
goods or services, regardless of whether the entity does so directly or indirectly.”

Ud fra denne definition er indregningskriteriet også inkorporeret, hvor indregning af omsætningen

sker i takt med at performance obligationen (aktivitetsforpligtelsen) reduceres. Det vil sige at den

omsætningsskabende aktivitet er indfrielse af denne aktivitetsforpligtelse. Dette kan illustreres ved

en virksomhed, der indgår en aftale, hvorved virksomheden har en aktivitetsforpligtelse ved den

juridiske pligt til at levere i henhold til den indgåede aftale. I takt med at virksomheden opfylder sin

forpligtelse reduceres aktivitetsforpligtelsen og der sker indtægtsførsel i takt med denne reduktion.

33 Afsnit 5.2 bygger på IASB Meeting summary, maj 2003
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Denne definition skelner mellem indtægter og omsætning, men er ikke klar omkring gevinster. Der

er stadigvæk mulighed for indregning af gevinster som omsætning, da en aktivitetsforpligtelse også

kan resultere i en gevinst, som derfor falder ind under definitionen. Årlige værdireguleringer

medtages ikke som omsætning, idet definitionen forudsætter at der er sket indfrielse af

aktivitetsforpligtelsen, hvilket hindrer fx dagsværdireguleringer.

5.2.2 The Broad Performance View

Denne tilgangsvinkel har følgende definition:

“Revenues are increases in the reporting entity's assets (including inflows of assets or
enhancements of assets) or decreases in its liabilities resulting from activities that are integral to
the provision of products (goods and services) by the entity itself that are ultimately destined for
customers”

Metoden minder meget om produktionsmetoden i IAS 11, dog er der mere fokus på hvad

virksomheden selv producerer. Brug af underleverandører til produktion af varen har ikke

betydning for indregning af omsætningen, hvis virksomheden selv ejer produktet. Den indregnede

omsætning bliver et udtryk for virksomhedens egen værdiskabelse. Ved brug af underleverandører

bliver omkostninger hertil fratrukket i omsætningen, således at omsætningen herfra er et

dækningsbidrag og ikke en bruttoomsætning. Ud fra denne indregning mister regnskabsbrugeren

vitale informationer, da virksomhedens evne til at genere overskud på de aktiviteter udført af

underleverandører ikke kan vurderes.

Definitionen er centreret omkring et koncept, hvor indtjeningscyklussen stadig har en fremtrædende

rolle, men er mere klar og tydelig gjort, så fx gevinster ikke medregnes som omsætning, da

omsætning kun må indregnes, hvis det er fra salg af varer eller tjenesteydelser.

5.2.3 Status på konvergensprojektet

Siden konvergensprojektets start er gennemgået flere forskellige definitioner til omsætningen,

hvilket også er sket for indregning og måling. De overordnede indregningsmetoder som har været

diskuteret er Extinguishment Based Method (EBM) og Performance Based Method (PBM). Ud fra

disse to overordnede metoder blev der efterfølgende dannet tre hybride metoder. Disse blev

gennemgået for at se, om eventuelle kombinationer gav resultater. Efter grundig diskussion er

medlemmerne af konvergensprojektet på de seneste møder dannet sig et flertal, som taler for
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indregningsmetoden EBM og målemetoden ”The Customer Consideration model”34. Inden

udgangen af 2008 forventes der et discussion paper, hvor indregningsmetoden EBM og de 2

målemetoder ”The Fair Value model” og ”The Customer Consideration model” skal diskuteres.

Vi vil i det efterfølgende gennemgå den seneste definition samt EBM og ”The Customer

Consideration model”.

5.3 Nyeste definition på omsætning

”Revenue is an increase in a contract asset or a decrease in a contract liability (or some
combination of the two) that results from the satisfaction of performance obligations to provide
goods or services to a customer.” 35

Omsætning er en forøgelse af værdien et kontraktaktiv eller en reduktion af en kontraktforpligtelse,

når denne følger af opfyldelsen af en aktivitetsforpligtelse om at levere varer eller ydelser til en

kunde.

Når der indgås en aftale med en kunde opnår virksomheden ret til at modtage betaling fra kunden

og virksomheden påføres i henhold til aftalens indhold en forpligtelse til at levere økonomiske

ressourcer. En kontrakt behandles netto som et kontraktaktiv såfremt værdien af de resterende

rettigheder er større end værdien af de resterende forpligtelser.

Der indgår i definitionen en fastsættelse af, at omsætning er knyttet til levering af varer eller

tjenesteydelser. Endvidere nævnes i referaterne fra møderne i konvergensprojektet, at der ikke

ændres heri i forhold til de nuværende definitioner i IAS 18 (og US GAAP), således at der er tale

om varer og tjenesteydelser leveret som led i virksomhedens ordinære drift36. Der ændres ikke på

hvilke typer af ydelser mv. som omfattes af definitionen på omsætning.

I omsætningsdefinitionen er der tale om en kundesynsvinkel, da er præstationen i forhold til

ydelserne leveret til kunden, der skaber omsætning. Synsvinklen er på aktivitetsforpligtelser og

hvornår disse er indfriet, hvor den nuværende definition efter IAS 18 ser på økonomiske fordele

som følge af ordinær drift. Definitionen ligger tæt op ad den tidligere foreslåede ”The Liability

Extinguishment View”, som også er baseret på indfrielse af aktivitetsforpligtelser.

34 IASB meeting summary, maj 2008.
35 IASB information for observers, agenda 2C januar 2008.
36 IASB information for observers, agenda 11B april 2008
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5.4 Indregningsmetoden ”Extinguishment Based Method”

Indregning af omsætning sker på baggrund af ændringer i aktiver og passiver i takt med at

aktivitetsforpligtelsen opfyldes, hvor en aktivitetsforpligtelse defineres som:

”An entity’s performance obligation is a promise in a contract between the entity and a customer to
transfer an economic resource to that customer.” 37

Definitionens centrale elementer uddybes i det efterfølgende.

5.4.1 Promise in a contract

Et løfte i en kontrakt kan håndhæves er, når en kunde kan kræve at virksomheden fuldfører en

opgave i henhold til det aftalte. Når der er underskrevet en kontrakt mellem parterne har kunden

typisk et krav på det i kontrakten aftalte. Ligeledes vil en afgiven ordre, som kunden ikke har betalt

og kan ophæve uden at skulle betale kompensation, stadig være et løfte, som kan håndhæves. Bare

fordi kunden har muligheden for at ophæve, betyder det ikke at kunden gør brug af retten til at

kræve opgaven udført. Et løfte, hvor der overføres økonomiske ressourcer til kunden i forbindelse

med indgåelse af kontrakten, betragtes som en aktivitetsforpligtelse, uanset om løftet er direkte

formuleret i kontrakten eller om det opstår som følge af gældende lov.

5.4.2 A contract with a customer

En kontrakt i ovenstående definition går bredere end en skriftlig aftale mellem to parter og omfatter

også andre typer aftaler mellem to parter, da kontrakt her betyder at alle implicitte og eksplicitte

krav og løfter indgået mellem to parter38. Dermed betyder det også, at der ikke direkte skal foreligge

en underskrevet kontrakt, men at der skal være en forpligtelse som kan kræves indfriet. I dansk

lovgivning er en mundtlig aftale ligeså gyldig som en skriftligt, hvorfor der i denne forstand

foreligger en forpligtelse. I referaterne fra IASB formuleres dette som:

”An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise
recognizable at law.”39

Det er medlemmernes holdning, at der skal være en ”kontrakt” for at der kan ske indregning af

omsætning. Definitionen af en kontrakt vil ikke blive gennemgået yderligere, da det i vores case er

tydeligt, at der er indgået en kontrakt, hvor der er aktivitetsforpligtelser, som skal opfyldes.

37 IASB information for observers, agenda paper 11C april 2008
38 IASB information for observers, agenda 2C januar 2008
39 IASB information for observers, agenda paper 11B april 2008
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5.4.3 Transfer of an economic resource

En økonomisk ressource er overført når virksomheden fragiver sit krav på produktet, fx i

forbindelse med salget og dette krav overføres til kunden, som nu har rådigheden over produktet

eller varen. I den situation, hvor virksomheden kan afgive sine rettigheder og kunden kan modtage

disse vil falde ind under definitionen på økonomiske ressourcer under en aktivitetsforpligtelse. Ved

tjenesteydelser bliver overførsel af økonomiske ressourcer besværliggjort. Derfor lavede

medlemmerne af konvergensprojektet en definition herpå40:

”An economic resource is something that is scare and capable of producing cash inflows or
reducing cash outflows, directly or indirectly, alone or together with other economic resources.”

Her vil tjenesteydelser falde ind under, fx en virksomhed som konstruerer et hus. Denne

konstruktion vil resultere i et knapt gode, som kan producere cash flows, hvor der kan tillægges en

rettighed.

Det er vigtigt at skelne mellem en vare og en tjenesteydelse. Forskellen ligger i, at økonomiske

ressourcer som bliver overført ved en vare også fortsætter efter overgivelsen, mens de ved

tjenesteydelser udløber umiddelbart efter udførelsen. Et krav kan ikke tilknyttes en service ydelse

som allerede er udført, kun til aktivet som den udførte tjenesteydelse har forbedret. Om det er en

vare eller en tjenesteydelse, giver også et forskelligt resultat i forbindelse med hvor

aktivitetsforpligtelsens fokus skal ligge. For at teste om en vare eller en service ydelse opfylder

definitionen skal det afgøres, om den kan blive både købt og solgt separat.

En økonomisk ressource anses for overført, når de retskraftige rettigheder er overgået til kunden.

Før kunden har opnået denne fulde ret til den økonomiske ressource er aktivitetsforpligtelsen ikke

fuldt opfyldt. Hvornår overførslen af de økonomiske ressourcer sker, skal vurderes ud fra den

enkelte kontrakts indhold, og det til dato udførte arbejde. Overførsel af økonomiske ressourcer kan

forveksles med overgang af væsentlige risici og fordele til køber, som er et indregningskriterium

efter IAS 18. Her skal der skelnes mellem retskraftige rettigheder og risici og fordele. De er ikke

altid konsistente med hinanden, hvorfor det skal pointeres, at der kun kigges på de retskraftige

rettigheder, når det skal vurderes om der er sket overførsel af økonomiske ressourcer. Årsagen til

denne sondring er, at man efter IAS 18 både skal vurdere, hvornår kontrollen og de væsentlige risici

er overgået til kunden, hvilket kan give problemer. Dette er illustreret ved følgende eksempel:

40 IASB/FASB meeting, oktober 2007 og IASB information for observers, agenda 2C januar 2008
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En virksomhed sælger en vare, hvor kunden har 30 dages fuld returret, så længe varen er i god stand

ved tilbagelevering. Her har kunden den retslige adgang til produktet ved salget. Den endelige

overgang af risici og fordele til kunden sker først efter 30 dage, da virksomheden stadig bærer nogle

risici. Vurderingen af hvornår væsentlige risici mv. er overgået vil derfor bero på et skøn fra

virksomhedens side. Modsatte er der ikke tvivl om, at de retskraftige rettigheder er overført til

kunden ved salget og kunden kan begrænse adgangen til brugen af varen. Derfor må det ved salget

anses som et aktiv for kunden, hvorfor der er sket overførsel af en økonomisk ressource.

Såfremt kunden skal acceptere at det leverede er i den stand, som kunden har specificeret

(kundeaccept), påvirker dette vurdering af hvornår de økonomiske ressourcer er overført, og dermed

vurderingen af hvornår aktivitetsforpligtelsen er indfriet. Aktuelt er medlemmernes holdning at

aktivitetsforpligtelsen er indfriet, når virksomheden objektivt kan dokumentere, at de har overholdt

de specificerede krav fra kunden. Såfremt objektiv dokumentation foreligger herfor er selve

kundeaccepten kun en formalitet41.

5.4.4 Flerperiodiske aktivitetsforpligtelser

Når opfyldelse af en aktivitetsforpligtelse tager flere regnskabsperioder vil der først ske

indtægtsførsel, når den er endeligt opfyldt. Det er derfor vigtigt at der sker korrekt identifikation af

aktivitetsforpligtelser, således at indtægtsførsel ikke bliver udskudt som følge af, at

aktivitetsforpligtelserne ikke er blevet passende separeret. Det er vores opfattelse, at såfremt en

tjenesteydelse leveres løbende over en aftaleperiode, eksempelvis forskningsydelser over en

årrække, vil udførelsen af disse tjenesteydelser skulle separeres i flere særskilte

aktivitetsforpligtelser. Principielt kunne sådanne løbende ydelser opgøres som én

aktivitetsforpligtelse pr. dag i kontraktperioden, således at der ved ydelse af én dags tjenesteydelse

vil skulle ske indtægtsførsel af omsætning af en aktivitetsforpligtelse for én dags ydelse. Som et

praktisk kompromis mener vi, at der skal opgøres en tjenesteydelse-forpligtelse for hvert år over

den forventede årrække42. Leveres en tjenesteydelse således i to år, vil der skulle opgøres én

aktivitetsforpligtelse for år et og én for år to. Vederlaget skal allokeres ud på disse ud fra

principperne i målemetoden.

41 IASB information for observers, agenda paper 11D april 2008, side 6.
42 Dette siges ikke eksplicit i referaterne fra konvergensprojektet, men er vores fortolkning ud fra eksemplet i IASB
information for observers, agenda paper 6B juli 2008, s.6-7.
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5.5 Målemetoden ”Customer Consideration model”

Metoden måler omsætningen ud fra vederlaget modtaget fra kunden:

”Measure the performance obligations at the price for which the entity sells to customers the
bundle of goods and services underlying those performance obligations.”43

I den nuværende status på projektet er kun diskuteret hvordan måling skal ske i forhold til faste

vederlag. Det er endnu ikke fastlagt hvorledes variable og succesafhængige vederlag skal

behandles. Den følgende gennemgang bygger derfor på behandling ved faste vederlag.

Målemetoden har sammenhæng med EBM, da Customer Consideration model ligeledes har en

kundesynsvinkel. Modellen tager udgangspunkt i den aftalte salgspris og ved at måle til salgspris

kan den totale indtægt måles pålideligt.

Når en aftale indeholder flere aktivitetsforpligtelser skal det samlede vederlag allokeres ud på hver

enkelt aktivitetsforpligtelse. Hertil favoriserer medlemmerne i konvergensprojektet en metode, hvor

det samlede vederlag pro rata fordeles ud fra de enkelte aktivitetsforpligtelsers separate salgspris44.

Dette gør at man får værdien af de enkelte aktivitetsforpligtelser. Såfremt summen af de separate

salgspriser overstiger kontraktværdien, skal denne ”rabat” allokeres forholdsmæssigt ud på de

enkelte aktivitetsforpligtelser.

Der gives i referaterne fra møderne i konvergensprojektet udtryk for, at såfremt der ikke eksisterer

separate salgspriser hos virksomheden eller lignende virksomheder vil allokeringen skulle ske ud

fra et estimat. Dette estimat kan baseres på internt materiale i virksomheden, så som interne

kalkulationer, gennemsnitstimepris og timerapporter mv.45. Kender man eksempelvis den

gennemsnitlige timepris for de medarbejdere, der er omfattet af udviklingen af produktet, og hvor

lang tid det vil tage at præstere aktivitetsforpligtelsen, ville det være muligt ud fra dette at allokere

vederlaget ud på de enkelte aktivitetsforpligtelser. Herved kan ske allokering ud fra disse skøn selv

om virksomheden ikke har en separat salgspris. Dette er i skrivende stund et krav, således at der

altid vil skulle ske allokering, uanset hvor usikkert denne allokering måtte skønnes46.

43 IASB information for observers, agenda paper 7B maj 2008, side 8.
44 IASB information for observers, agenda paper 6B juli 2008, side 4.
45 IASB information for observers, agenda paper 6B juli 2008, side 5.
46 IASB information for observers, agenda paper 6B juli 2008, side 7.
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Ved kontraktens indgåelse vil der ikke skulle indregnes noget omsætning, da værdien af de

indregnede rettigheder svarer til værdien af aktivitetsforpligtelserne. Efterfølgende sker der

indregning af omsætning på baggrund af opfyldelsen af de separate aktivitetsforpligtelser. Efter

indregning af kontrakten skal der efterfølgende ske måling af de resterende aktivitetsforpligtelser,

hvor de resterende stadig måles til den oprindeligt allokerede salgspris. Indtægtsførslen i året svarer

således til ændringen fra primo til ultimo i aktivitetsforpligtelserne.

Medlemmerne af konvergensprojektet har diskuteret, om der i tilfælde, hvor en aktivitetsforpligtelse

strækker sig over mange regnskabsperioder, vil skulle ske årlig revurdering af

aktivitetsforpligtelserne, da allokeringen er behæftet med stor usikkerhed, eller om allokeringen

låses fast ved den oprindelige indregning47. Ved årlig revurdering ville skulle vurderes hvor meget

af aktivitetsforpligtelsen, der er indfriet i året, for derved at indregne omsætning på baggrund heraf.

Medlemmerne har ikke kommet til en konklusion herpå.

Der vil kun skulle foretages efterfølgende måling af aktivitetsforpligtelserne, såfremt der er

indikationer på en tabsgivende kontrakt. Eksempelvis hvis det samlede vederlag for en kontrakt er

på TDKK 1.000, men det konstateres at de forventede omkostninger til at indfri denne

aktivitetsforpligtelse er TDKK 1.500 og der ikke er mulighed for at komme ud af kontrakten, vil der

være tale om en tabsgivende kontrakt. I dette tilfælde vil der blive indregnet et tab på TDKK 500 i

resultatopgørelsen.

5.6 Indregning af casekontrakt behandlet efter EBM metoden

I kapitel 4 blev casekontraktens elementer identificeret. Ud fra kontraktens elementer skal de

underliggende aktivitetsforpligtelser opgøres. Disse er vist i nedenstående figur, hvor de

aktivitetsforpligtelser, som leveres til kunden på samme tidspunkt, behandles som samlet gruppe.

47 IASB information for observers, agenda paper 6B juli 2008, side 10-11.
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Figur 5.1: Ydelser og aktivitetsforpligtelser i casekontrakten efter EBM metoden

Ydelser/produkter til levering Aktivitetsforpligtelser Gruppering

A) Licensrettighedsaftale
 Levering af produktionslicens. 1
 Levering af trademark-licens. 1
 Levering af teknologi. 1
 Levering af know-how. 1

o Produktionslicens
o Trademarklicens
o Overførsel af BT teknologi

og know-how
o Videreudvikling af Drug-A1  Forskning i Drug-A1 (én for hvert år). 2

B) Samarbejdsaftale

 Overdrage nyudviklet teknologi (én for hvert år). 2
 Overdrage nyudviklet know-how (én for hvert år). 2
 Planlægning og udførsel af studier i henhold til

udviklingsplanen (én for hvert år).
2

 Projektledelse i JSC, UT og PT (én for hvert år). 2
 Udarbejdelse af ansøgninger til myndigheder samt

afholdelse af møder og løbende kommunikation med
myndighederne under godkendelsesfasen (EU).

3

 Udarbejdelse af ansøgninger til myndigheder samt
afholdelse af møder og løbende kommunikation med
myndighederne under godkendelsesfasen (USA).

4

o Fælles patentrettigheder og
fælles teknologi

o Deltagelse i JSC, UT og PT

o Opgaver og forpligtelser i
henhold til
Udviklingsplanen

 Udarbejdelse af ansøgninger til myndigheder samt
afholdelse af møder og løbende kommunikation med
myndighederne under godkendelsesfasen (Japan).

5

C) Salg af aktier i BT
o Tegning og notering af nom.

2,5 mio. nye aktier
 Levere nom. 2,5 mio. aktier. 6

5.6.1 Aktivitetsforpligtelser vedr. licensrettigheder, teknologi og know-how

Ved kontraktindgåelsen bliver det aftalt, at BT skal overdrage forskningsresultaterne fra de

prækliniske og kliniske studier samt licensrettighederne mv.. Leveringen heraf sker umiddelbart

efter aftalens indgåelse og behandles regnskabsmæssigt samlet.

Ydelserne er økonomiske ressourcer, da de er knappe og i stand til at skabe fremtidige

betalingsstrømme ved muligt salg af et fremtidigt produkt. Overdragelsen er dermed en

aktivitetsforpligtelse, da der er en kontraktuel forpligtelse om overførsel af økonomiske ressourcer.

Ved indregning skal det fastslås, hvornår disse aktivitetsforpligtelser er indfriet. Der skal indregnes

omsætning heraf, da leveringen medfører en reduktion i kontraktforpligtelsen, da

aktivitetsforpligtelsen opfyldes ved levering af rettighederne. Overdragelsen sker på

aftaletidspunktet, hvorved aktivitetsforpligtelsen opfyldes fuldt ud umiddelbart efter kontraktens

indgåelse. Omsætning indregnes på dette tidspunkt, hvor omsætningen måles ud fra den del af

salgssummen, som kan allokeres til disse aktivitetsforpligtelser.
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5.6.2 Aktivitetsforpligtelser vedr. forskningssamarbejde, styringsudvalg samt fællesudviklet

teknologi og know-how

I forskningsarbejdet skal leveres forskningsydelser og deling af udviklet teknologi og know-how,

hvor dette sker løbende over aftaleperioden. Endvidere oprettes umiddelbart efter kontraktens

indgåelse komiteer til styring af hele udviklingsprocessen. I forbindelse med kontraktindgåelsen

forpligter BT sig til at deltage i disse styringskomiteer. Som følge af at disse er ydelser, som leveres

successivt over flere regnskabsperioder, skal der opgøres en aktivitetsforpligtelse for hvert år, som

aftalen forventes at løbe over. Forpligtelserne leveres løbende uden særskilte, større leveringer. Vi

mener at de leveres i samme takt, herunder arbejdet i styringsudvalgene, hvorfor de kan behandles

for regnskabsmæssigt samlet (hvert år for sig). Leveringen af ydelserne vil også være fuldendt

samtidigt, dvs. når forskningssamarbejdet ophører.

Kontrakten fastsætter forpligtelserne omkring BT’s medvirken til udviklingen af et nyt produkt. Der

er tale om økonomiske ressourcer, da arbejdet, teknologi mv. kan skabe betalingsstrømme, da de vil

kunne muliggøre salg af et fremtidigt produkt. De økonomiske ressourcer overføres over tid til PH,

da de har eneretten til det nyudviklede produkt. BT har kun ret til royalties. Der er dermed tale om

en aktivitetsforpligtelse, hvor de økonomiske ressourcer i relation til forskningsydelser og

fællesudviklet teknologi og know-how overføres til PH i takt med at arbejdet udføres. Disse

aktivitetsforpligtelser indfries løbende over udviklingsperioden på 5 år, hvorfor der skal opgøres en

særskilt aktivitetsforpligtelse for hvert år, som aftalen forventes at løbe over.

Styringsudvalgenes arbejde er relateret til både licenserne og forskningssamarbejdet, idet deres

arbejde har væsentlig indflydelse på om der kommer et produkt til salg og anvendelse under

licensaftalen, samt på hvordan forskningsydelserne udføres. I relation til styringskomiteerne skal

det derfor vurderes om leveringen af teknologi og know-how, jf. licensaftalen, reelt indebærer, at en

del af forpligtelsen vedrørende styringskomite-arbejdet også opfyldes herved. Er dette tilfældet vil

dette kunne medføre indregning af omsætning heraf allerede ved opfyldelse af teknologi- og know-

how-aktivitetsforpligtelserne. For at dette kan ske kræver det, at de leverede ressourcer forøger en

økonomisk ressource hos kunden, hvilket kræver at rettighederne til know-how mv. er overgået til

PH. Vi mener at arbejdet i styringskomiteerne relaterer sig til den fremtidige udvikling af Drug-A1,

og som sådan ikke til selve det, at PH får adgang til BT’s eksisterende viden. Derfor mener vi ikke

at der ved opfyldelsen af aktivitetsforpligtelserne vedr. teknologi- og know-how også sker
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opfyldelse af forpligtelsen vedrørende styringskomiteerne. I stedet overføres de økonomiske

ressourcer i takt med at arbejdet udføres, dvs. hen over forskningsperioden.

Der skal indregnes omsætning af udførelse af alle disse ydelser, da arbejdet indebærer løbende

opfyldelse af aktivitetsforpligtelserne og medfører løbende stigning i kontraktaktivet

(tilgodehavende godtgørelser af omkostninger) og/eller reduktion af kontraktforpligtelsen

(modtagne forudbetalinger i form af upfront betaling mv.).

5.6.3 Aktivitetsforpligtelser vedr. myndighedsgodkendelser

Der vil skulle udarbejdes materiale og ansøgning om myndighedsgodkendelser for hvert af de tre

markeder, som aftalt i kontrakten, hvor der vil være kommunikations og møder med myndighederne

under myndighedernes behandling. Da der skal udarbejdes en særskilt ansøgning for hvert marked

anses dette som tre separate aktivitetsforpligtelser, men forudsætningerne for indtægtsførsel er de

samme, hvorfor de handles under ét her.

Der er tale om økonomiske ressourcer, da arbejdet forbundet med ansøgning om

myndighedsgodkendelser er en knap ressource og vil kunne skabe fremtidige betalingsstrømme da

godkendelserne giver ret til markedsføring af produktet. Dette er aftalt i kontrakten, hvorved der er

tale om aktivitetsforpligtelser.

Aktivitetsforpligtelserne opfyldes løbende i takt med arbejdet udføres og der skal indregnes

omsætning heraf, da leveringen medfører en reduktion i kontraktforpligtelsen, som følge af

opfyldelse af aktivitetsforpligtelsen om levering af disse rettigheder.

5.6.4 Aktivitetsforpligtelse vedr. levering af aktier

Den foreslåede definition på omsætning ændrer ikke på, at salg af aktier ikke er en vare som sælges

som del af BT’s ordinære drift. Salget af aktier vil således ikke skulle indregnes som omsætning.

5.7 Måling af casekontrakten efter Customer Consideration modellen

5.7.1 Måling af vederlag

Det er endnu ikke fastlagt, hvorledes succesafhængige vederlag skal behandles efter den nye

standard. Idet milestone betalingerne alle er succesfees, og 50 %-godtgørelsen af

forskningsomkostningerne ligeledes afhænger af fremtidige begivenheder, udgør dette et væsentligt
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problem ved vurderingen af hvorledes indregning og måling af omsætning vil skulle ske for den

type kontrakter, som denne opgave handler om.

Milestone betalinger udløses kun såfremt bestemte fremtidige mål opnås. Såfremt disse mål ikke

nås, vil der ikke vindes ret til betalingen. Customer Consideration modellen i sin nuværende form

kræver, at det samlede kontraktvederlag allokeres på identificerbare aktivitetsforpligtelser ved

kontraktindgåelsestidspunktet. Herefter indregnes omsætning i takt med at aktivitetsforpligtelserne

opfyldes. Hvis der i opgørelsen af det samlede kontraktvederlag indgår succesfees, som disse

milestones, kan der ske indtægtsførsel af betalinger, som der aldrig opnås ret til såfremt de fastsatte

mål ikke opfyldes.

Eksempelvis kan man se på en kontrakt, hvor virksomheden indgår aftale om at levere to års

forskningsarbejde, som de modtager 10 mio. DKK ved udgangen af hvert år, samt en milestone på

30 mio. DKK ved positive resultater. Der vil da være to aktivitetsforpligtelser (én for hvert års

forskning). Det samlede vederlag inkl. milestone udgør 50 mio. DKK, som ud fra interne estimater

allokeres ud med 25 mio. DKK for aktivitetsforpligtelsen for år 1 og 25 mio. DKK for år 2. Efter ét

år opfyldes aktivitetsforpligtelse nr. 1, hvorefter der indtægtsføres 25 mio. DKK. Ultimo år to

konstateres, at kriteriet for opnåelse af milestonen ikke er opfyldt, men den anden

aktivitetsforpligtelse er opfyldt. Herefter sker indtægtsførsel af 25 mio. DKK, svarende til den

allokerede værdi af aktivitetsforpligtelsen. Herefter skal der ske tilbageførsel af 30 mio. DKK, da

der aldrig blev vundet ret til milestonen. Herved skete der indtægtsførsel af milestonen, uden at

denne reelt blev indtjent. Denne situation er i strid med gældende regnskabspraksis og efter vores

mening ikke i overensstemmelse med intentionerne bag konvergensprojektet. For sådanne

succesfees er der tale om en enten/eller situation: enten har man opnået fuld ret til den og den skal

indregnes med 100 %, eller også har man ikke og den skal indregnes med 0 %.

Vi forventer derfor, at succesfees som disse ikke vil skulle indgå i det kontraktvederlag, som

allokeres ud på kontraktindgåelsestidspunktet. I stedet vil disse succes-betingende vederlag skulle

knyttes op på en aktivitetsforpligtelse når usikkerheden om vederlaget er væk. Eksempelvis vil

casekontraktens milestone #1 for positivt resultat af fase 2 skulle tillægges aktivitetsforpligtelsen for

forskningsydelser i det år, hvor der erhverves ret til milestonen. Da forsknings-

aktivitetsforpligtelsen også opfyldes i det pågældende år, vil der derfor ske indtægtsførsel i det år,

hvor der opnås ret til betalingen.
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Vederlaget i casekontrakten, som skal allokeres ud på de identificeres aktivitetsforpligtelser ved

kontraktens indgåelse, vil derfor kun bestå af upfront betalingen (og overkursen på aktierne).

5.7.2 Allokering af vederlag

I casekontrakten er der identificeret flere aktivitetsforpligtelser, hvor der ikke kan findes separate

salgspriser. Endvidere kan der ikke findes tilsvarende ydelser hos andre lignende virksomheder.

Derfor må allokeringen ske ud fra estimater af salgsprisen for hver enkelt aktivitetsforpligtelse. I

vores casekontrakt sker der udvikling af et nyt produkt, hvor der hersker stor usikkerhed om

ressourceforbrug og omkostninger. BT har lavet estimater over tidsforbruget og har

gennemsnitspriser på deres omkostninger, hvilket også giver sig udtryk i udviklingsbudgettet som

omtalt i kapitel 4. Disse estimater blev vurderet så usikre, at pålidelige estimater til opgørelse af

færdiggørelsesgrad efter IAS 18 ikke kunne laves. Sådanne skøn skal der alligevel anvendes til

allokeringen under konvergensprojekts indregningsmetode, hvor der er krav herom.

En rimelig allokeringsnøgle kunne i casekontraktens eksempel tænkes at være arbejdstimer.

Eksempelvis kunne laves et estimat over hvor mange FTE48, som der forventes at skulle bruges

årligt over den forventede forskningsperiode på fem år. Størrelsen af FTE for hvert år i

forskningsperioden kunne herefter anvendes som allokerings-nøgle.

5.7.3 Indregning af omsætningen i casekontrakten

Når der sker allokering af det samlede vederlag, vil omsætning allokeret til aktivitetsforpligtelserne

vedrørende licensrettigheder, teknologi og know-how blive indregnet med det samme, da

aktivitetsforpligtelsen er fuldt ud indfriet. De øvrige aktivitetsforpligtelserne vedrørende

forskningssamarbejde, styringsudvalg, fællesudviklet teknologi mv. opfyldes hen over årene i

forskningsperioden og skal indtægtsføres når opfyldte.

5.8 Delkonklusion

Konvergensprojektet opererer i skrivende stund med en definition på omsætning, som tager

udgangspunkt i, at omsætning er en forøgelse af værdien af et kontraktaktiv eller en reduktion af en

kontraktforpligtelse. Denne forpligtelse skal følge af opfyldelsen af en aktivitetsforpligtelse om at

levere varer eller ydelser til en kunde.

48 Full Time Equivalent – et mål for en medarbejders involvering på et projekt, hvor 1 FTE svarer til arbejdsindsatsen
fra 1 fuldtidsansat.
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Synsvinklen er lagt på kunden og virksomhedens opfyldelse af aktivitetsforpligtelserne til denne.

Disse defineres som et løfte i en kontrakt med en kunde om overførsel af en økonomisk ressource til

kunden. Både ”løfte” og ”kontrakt” skal forstås bredt, således at alle implicitte og eksplicitte krav

og løfter indgået mellem to parter omfattes. For økonomiske ressourcer er der tale om begrænsede

ressourcer, hvor disse kan skabe cash flows eller reducere cash outflows, både alene og sammen

med andre ressourcer. Dette omfatter således både fysiske aktiver og tjenesteydelser mv. Det helt

centrale er, at der sker en overførsel, hvor en økonomisk ressource først anses for overført, når de

retskraftige rettigheder er overgået til kunden.

Ved anvendelse af EBM metoden skal der ske en nøjagtig identifikation af disse

aktivitetsforpligtelser, hvor det er vores vurdering, at ydelser som leveres løbende vil skulle

separeres i flere særskilte aktivitetsforpligtelser, eksempelvis i én forpligtelse for hver

regnskabsperiode. Dette under forudsætning af, at definitionen stadig overholdes.

Omsætningen skal efter Customer Consideration modellen indregnes ud fra vederlaget modtaget fra

kunden, hvor det samlede vederlag skal pro rata allokeres ud på de enkelte aktivitetsforpligtelser ud

fra deres separate salgspris. Medlemmerne har endnu kun diskuteret måling af faste vederlag,

hvorfor det er uafklaret hvorledes variable og succesafhængige vederlag skal behandles. Det er

vores vurdering, at succesfees, som milestones i casekontrakten, ikke vil skulle indgå i det

totalvederlag, som allokeres ved kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at disse enten vil optjenes fuldt

ud eller slet ikke optjenes, afhængigt af resultatet af fremtidige begivenheder. Såfremt de indgår i

allokeringen ved kontraktindgåelsen vil dette medføre indtægtsførsel, som senere vil skulle

tilbageføres såfremt kriterierne for opnåelse af succesfee'et ikke nås. Dette mener ikke kan

accepteres, hvorfor vi forventer, at succesfees først vil skulle allokeres til en aktivitetsforpligtelse,

når kriterierne for deres betaling er nået. Tidspunktet for indtægtsførslen vil derefter afhænge af,

hvornår de aktivitetsforpligtelser, de knytter sig til, bliver opfyldt. I vores casekontrakt, hvor vi har

vurderet at milestones på betalingstidspunktet afspejler betaling for allerede præsterede ydelser, vil

aktivitetsforpligtelserne være opfyldte på betalingstidspunktet og derfor indtægtsføres med det

samme. Såfremt det alternativt blev vurderet, at de havde karakter af betaling for fremtidige ydelser,

så som ved upfront betalingen, ville indtægtsførsel blive udskudt.
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I forhold til casekontrakten har vi ved applikation af de foreslåede indregnings- og målemetoder

identificeret en række aktivitetsforpligtelser, hvortil kontraktvederlaget vil skulle allokeres. Givet

den ændrede synsvinkel kan dette medføre ændrede tidspunkter for indtægtsførsel af omsætningen

fra kontrakten. Hvor stor ændringen bliver, afhænger af de skøn der lægges til grund for

allokeringen til de enkelte aktivitetsforpligtelser. Denne allokering skal ske, selv om der måtte

forventes en signifikant usikkerhed forbunden hermed. Indtægtsførslen af milestones vil, som

diskuteret ovenfor, ikke ændres under de givne forventninger.

I forhold til IAS 18 er ovenstående indregning og målemetode anderledes ved at fokus er flyttet fra

indtjeningsprocessen over til opfyldelse af aktivitetsforpligtelser ud fra kundens synsvinkel. Det

væsentlige for at indregning kan ske, er at der sker stigning i aktiver eller et fald i forpligtelser

relateret til virksomhedens salg af varer og tjenesteydelser, men i konvergensprojektets aktuelle

metoder er fokus lagt på det som virksomheden skal præstere over for kunden og den opfyldelsen af

virksomhedens forpligtelse over for kunden.

Endvidere består der en væsentlig ændring i forhold til IAS 18 og EITF 00-21 ved, at allokeringen

af det samlede vederlag til de enkelte aktivitetsforpligtelser kræves foretaget ud estimater, selvom

disse måtte være usikre. I EITF 00-21 kræves et objektivt og pålideligt bevis for de enkelte

elementers salgspris for at disse vil kunne separeres. I forhold til EITF 00-21 er der dermed tale om

en klar lempelse, da separeringen nu kan gøres ved hjælp af estimater. Dette vil kunne give en

ændring i indregningen af omsætning i sammensatte kontrakter, da en af de væsentligste

problemstillinger ved sammensatte kontrakter er, hvad der kan separeres og hvad der skal ses

samlet. Lempelsen vil alt andet lige medføre en tidligere indregning i de sammensatte kontrakter i

tilfælde, hvor kontrakten efter EITF 00-21 ikke vil kunne separeres. Ved lempeligere krav til

separering af transaktioner vil separering i flere tilfælde kunne foretages, eksempelvis ved at salg af

licensrettighederne kan indtægtsføres ved kontraktindgåelsestidspunktet såfremt disse udgør en

økonomisk ressource for kunden, mens forskningsydelser indregnes efter samme principper som nu.

Ved de nye indregnings- og målemetoder vil der således være nye udfordringer for

regnskabsaflæggerne, hvor vi forventer at vejledning til identificering af aktivitetsforpligtelser og

allokering af salgsprisen til de enkelte aktivitetsforpligtelser vil være stærkt efterspurgte og

nødvendige for en effektiv implementering af disse nye metoder.
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Kapitel 6: Konklusion

Forsknings- og udviklingsforløbet for godkendte præparater varer i gennemsnit op til 15 år fra den

indledende idé og basisforskning formuleres til endelig myndighedsgodkendelse opnås.

Erfaringerne viser, at kun ét ud af hver basisforskningens 5.000 – 10.000 nyudviklede stoffer opnår

endelig myndighedsgodkendelse, hvor det for hvert godkendt lægemiddel i snit er afholdt

forsknings- og udviklingsomkostninger for ca. 1,2 mia. USD (6,6 mia. DKK).

Den lave succesrate og de høje kapitalkrav sammenholdt med en generelle trend mod længere og

dyrere forskningsforløb, faldende succesrates og aftagende afkast på tidligere tiders cash cows

driver branchens interesse for L&U-aftaler ud fra finansierings- og risikostyringshensyn. Aftalerne

indgås typisk mellem på den ene side selskaber med forskningskompetence og nye stoffer i den

tidlige ende af udviklingsforløbet (typisk mindre biotekselskaber) og på den anden side selskaber

med risikovillig kapital samt forsknings-, produktions- og/eller markedsføringskapacitet og –

kompetence (typisk større farmaselskaber). Parterne får derved mulighed for at holde fast i deres

særlige kompetencer og begrænset deres risikoeksponering ved indgåelse af sådanne aftaler.

Et amerikansk studie af aftaler mellem biotek- og farmavirksomheder har identificeret de

tilbagevendende elementer i denne type kontrakter, i form af bl.a. upfront-, milestone- og

royaltybetalinger for salg af licenser og forskningsydelser med samtidig oprettelse af komiteer til

styring af samarbejdet. Disse centrale elementer i L&U-aftalerne er indarbejdet i casekontrakten,

hvor de regnskabsmæssige problemstillinger omkring specielt separering af transaktioner i

kontrakten og allokering af dagsværdi herpå samt anvendelse af metoder til opgørelse af

færdiggørelsesgrad af forskningsarbejdet under regnskabsaflæggelse efter IFRS er analyseret.

IASB Frameworket definerer indtægter som økonomiske fordele i form af stigninger i aktiver eller

fald i forpligtelser, ud over ændringer som følge af transaktioner med aktionærerne. Indregning kan

ske når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde og disse kan måles

pålideligt, hvilket skal ske til historisk kostpris, dagsværdi, nettorealisationsværdi eller nutidsværdi.

Definitionen på omsætning i IAS 18 er i overensstemmelse med dette indstrømningskoncept, hvor

bruttoindstrømningen af økonomiske fordele skal udspringe af virksomhedens ordinære aktivitet.



Kap. 6: Konklusion Side 105 af 131

IAS 18 identificerer tre hovedtyper af omsætningstransaktioner, i form af salg af varer, levering af

tjenesteydelser og indtægter ved brug af virksomhedens aktiver i form af royalty, renter og udbytter,

hvor standardens indregningskriterier skal anvendes på de enkelte transaktioner separat. Kan en

transaktion separeres i identificerbare komponenter skal indregningskriterierne anvendes på hver

komponent for sig, såfremt dette bedre afspejler substansen.

For alle tre typer transaktioner gælder, at omsætningen skal kunne måles pålideligt og det skal være

sandsynligt fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, som også er de generelle

indregningskriterier i Framework. For salg af varer og salg af tjenesteydelser gives to yderligere

kriterier. Ved salg af varer skal det konstateres, at alle væsentlige risici og fordele er overgået til

køber og at sælgers ledelsesmæssige engagement i eller kontrol over aktivet er ophørt, førend

omsætning kan indregnes. Ved salg af tjenesteydelser skal omkostningerne til færdiggørelse kunne

måles pålideligt og der skal kunne opgøres en færdiggørelsesgrad. Den indregnede omsætning skal

måles til dagsværdi af det modtagne vederlag eller tilgodehavende, hvor dagsværdi defineres som

det beløb, at aktiv kan handles til mellem informerede, villige parter i en transaktion på arms

længde vilkår.

IAS 18 foreskriver, at transaktioner skal separeres, såfremt dette afspejler transaktionens reelle

forhold, og værdien fordeles efter transaktionernes relative dagsværdi. Dette er af særlig relevans

for de behandlede L&U-aftaler, hvor der sker samtidigt salg af licensrettigheder, som skal

behandles efter indregningskriterierne for salg af varer, og aftale om salg af tjenesteydelser og hvor

der er forskellige tidspunkter for levering af disse elementer. Til at supplere IAS 18 har vi har søgt

vejledning i US GAAP fortolkningsbidraget EITF 00-21 ”Revenue Arrangements with Multiple

Deliverables”. Principperne heri er forenelige med IAS 18, hvorfor de kan anvendes når

regnskabsaflæggelsen sker efter IFRS.

Fortolkningsbidraget forskriver separering af en transaktion med flere leveringer når tre kriterier

alle er opfyldt: (i) det leverede har selvstændig værdi for kunden, (ii) dagsværdi af transaktionen

kan måles pålideligt og objektivt og (iii) i tilfælde af en generel returret på det leverede vurderes det

sandsynligt at det ej leverede bliver leveret og dette er under sælgers kontrol. Kan disse kriterier

ikke tilfredsstilles skal aftalen regnskabsmæssigt behandles som ét.
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I relation til L&U-aftaler udgør opgørelse af færdiggørelsesgrad for forskningsydelser en central

udfordring. IAS 18 foreskriver produktionsmetoden til beregning heraf, hvor beregningen kan gøre

brug af enten input eller output i leveringen af ydelsen. De inputbaserede metoder måler

færdiggørelsesgraden ud fra eksempelvis afholdte omkostninger i forhold til totale omkostninger til

levering af det aftalte. De outputbaserede metoder måler ud fra eksempelvis antallet af leverede

præparater ud af det samlede antal præparater aftalt til levering. Valget af opgørelsesmetode skal

ske ud fra hvad der bedst afspejler færdiggørelsen.

I praksis anvendes en modificeret produktionsmetode, som vi kalder milestone metoden, til at løse

problemet med opgørelse af færdiggørelsesgrad. Princippet bag er, at milestone betalinger tages

som udtryk for færdiggørelsesgraden, hvor denne således kun forøges når milestones indtjenes.

”Færdiggørelsesgraden” stiger derfor ikke løbende, men i store ryk når milestones udløses.

Anvendelsen af denne metode skal ske under iagttagelse af, at milestones skal udtrykke en separat

indtjeningsproces og skal stå mål med det arbejde, der udføres. De skal dermed (kun) afspejle

dagsværdien af det udførte arbejde og de må ikke have karakter af forudbetalinger eller betaling

relateret til andre elementer i aftalen. Endvidere skal der være opnået ret til betalingen, der skal

være ikke-refunderbar, således at der ikke kan ske indtægtsførsel med senere tilbageførsel som

følge af krav om tilbagebetaling af milestone. Under iagttagelse af disse forudsætninger er metoden

er i overensstemmelse med indregningskriterierne i IAS 18.

De gældende regnskabsregler efter IAS 18 giver overordnet set, afhængigt af aftalens specifikke

forhold og opfyldelse af indregningskriterierne, mulighed for fire scenarier for indregning af

omsætning fra L&U-aftaler:

1. Indtægtsfør omsætning 100% når betaling modtages.

2. Udskyd indtægtsførsel indtil aftalen udløber.

3. Indtægtsfør delvist i takt med levering af ydelser over aftalens levetid eller forventet

ydelsesperiode, eller

4. Indtægtsfør delvist når selvstændige milestones eller leveringer gennemføres.

Fuld Indtægtsførsel når betaling modtages kræver, at den omsætningsskabende aktivitet er fuldt

gennemført og at betalingen kun knytter sig til denne afsluttede aktivitet. I L&U-aftaler som

casekontrakten, vil denne type indregning være helt exceptionel.
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Såfremt virksomheden ikke er i stand til at separere nogen af elementerne i kontrakten skal

kontrakten behandles som ét element. Herved bliver virksomheden ”straffet” ved at indtægtsførsel

af omsætning bliver knyttet op på det sidste element, som leveres, hvorved indtægtsførsel udskydes.

I værste fald vil indtægtsførsel udskydes indtil alt arbejde i henhold til aftalen er fuldført,

eksempelvis som følge af, at alle modtagne betalinger kan kræves refunderet såfremt

myndighedsgodkendelse ikke opnås. Fuldstændig udskydelse af al indtægtsførsel indtil alt arbejde

er afsluttet vil vi dog forvente er en atypisk situation i praksis, da det vil skyldes forhold, som vi

vurderer mindst én af parterne ikke vil kunne acceptere i praksis. Eksempelvis vil fuld

tilbagebetaling af alle modtagne betalinger såfremt myndighedsgodkendelse ikke opnås være

uacceptabelt for sælger, da aftalerne netop indgås for at indhente finansiering af deres forskning.

Den typiske situation vil være, at indtægtsførsel delvist udskydes, hvorefter der sker indregning

efter enten lineært, færdiggørelsesgrad eller milestone metoden, afhængigt af de faktiske forhold og

substansen i aftalen.

Anvendelsen af reglerne i IAS 18 og fortolkningsbidraget EITF 00-21 er eksemplificeret på den

konstruerede casekontrakt mellem Biotech A/S og Pharma A/S. Kontrakten er konstrueret ud fra

elementer, som er fundet typiske for faktiske kontrakter i branchen. Den omfatter to

hovedelementer, i form af salg af licensrettigheder og indgåelse af forskningssamarbejde, samt en

supplerende aftale om aktieoverdragelse. Disse har forskellige leveringstidspunkter og forskellige

betalingskonstruktioner, hvorfor der er tale om en sammensat kontrakt.

Det centrale problem i behandlingen af kontrakten er fastsættelse af dagsværdi af elementerne i

kontrakten. Når en aftalen indgås mellem uafhængige parter er der en forhåndsformodning om, at

den aftalte pris for aftalen afspejler dagsværdi af denne. Denne formodning må dog udfordres, når

det kommer til værdiansættelsen af de enkelte elementer i aftalen, hvor parterne vil kunne tænkes at

have haft en interesse i overpris for ét element mod tilsvarene underpris for et andet, eller hvor der

ikke er skarp adskillelse mellem kontraktelementerne, således at én betaling kan være betaling for

flere elementer, hvor dette ikke er udspecificeret i aftalen.

Identifikation af dagsværdi af kontraktelementerne problematiseres af, at der ofte ikke er noget

sammenligningsgrundlag. I casekontrakten sker salg af licensrettighed til et produkt, som ikke er
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færdigudviklet. Hvorvidt denne rettighed nogensinde får værdi for køber afhænger af, om

forskningen udmunder i et godkendt produkt og om der til den tid vil være et marked for produktet.

Licensrettigheden kan da betragtes som en lottokupon, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt

licensen i sig selv besidder nogen værdi. Sidstnævnte er et krav for separering efter EITF 00-21 af

licensen fra de øvrige kontraktelementer. I casekontrakten kunne en selvstændig værdi ikke

godtgøres, hvorfor licensen ikke kunne separeres og betalinger vedrørende salg af licensen derfor

indtægtsføres ud fra aftaleperioden for forskningsydelserne. Konsekvensen af at en selvstændig

værdi kan opgøres er, at indtægtsførsel af denne værdi sker tidligere, under iagttagelse af

indregningskriterierne, som illustreret i konsekvensanalysen.

Forskningsarbejdet og andre ydelser i en samarbejdsaftale kan ligeledes være komplicerede at

værdiansætte. Såfremt virksomheden selv leverer tilsvarende ydelser i andre aftaler eller såfremt en

rimelig avance på afholdte omkostninger til sådanne ydelser kunne estimeres ville dette kunne

anvendes som sammenligningsgrundlag. I casekontrakten er fastlagt et samarbejde, men der er ikke

fastlagt præcise grænser for omfanget, hvor dette vil variere med resultaterne af arbejdet i projektet.

Da BT kun får direkte dækket 50 % af deres afholdte omkostninger kan det umiddelbart

konstateres, at denne tabsgivende omkostningsgodtgørelse ikke svarer til dagsværdi af arbejdet. En

faktisk dagsværdi for forskningsaftalen kan ikke estimeres, da omfanget ikke kan fastgøres og der

ikke foreligger et sammenligningsgrundlag til at skønne en rimelig mark-up på omkostningerne.

Fastsættelsen af færdiggørelsesgraden ud fra input- eller outputdata, som kan anvendes som måling

for fremdriften i arbejdets fuldførelse, er i casekontrakten i stedet udført ved indregning efter

milestone metoden. Baggrunden herfor er, at omfanget af det totale arbejde i aftalen ikke kendes.

Derfor kan måling af færdiggørelsen ud fra eksempelvis præsterede timer eller afholdte

omkostninger ikke opgøres pålideligt. I stedet er anvendt milestone metoden, da kriterierne for

anvendelse af denne metode er vurderet opfyldte.

Konklusionen på casekontrakten er, at upfront betalingen, tillagt overkurs ved den tilknyttede

aktiehandel, indtægtsføres lineært over forskningsperioden på 5 år, da salg af licensrettigheder ikke

kunne separeres. Milestones opfyldte kriterierne for anvendelse af milestone metoden og

indtægtsføres, når der er opnået ret til dem. Omkostningsgodtgørelser og royalties indtægtsføres ved

betaling eller tilgodehavende, da de først da kan måles pålideligt og er sandsynlige.
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Hovedproblemstillingerne i casekontrakten er identifikation af dagsværdi, separering af kontraktens

elementer og overvejelser omkring opgørelse af færdiggørelsesgrad er undersøgt ved

konsekvensanalyser af ændringer i forudsætningerne for casekontraktens behandling.

Identificeres at betalinger for en transaktion er over dagsværdi, skal ”overprisen” allokeres til det

andet element i kontrakten, som det reelt er betaling for, og indtægtsføres ud fra behandlingen af

dette andet element. Generelt medfører dette typisk risiko for senere indtægtsførsel, da tidligere

indtægtsførsel ikke ske, da indregningskriterierne ikke vil blive opfyldt på et tidligere tidspunkt,

som er illustreret i konsekvensanalyserne. Hvis betaling er under dagsværdi indebærer dette, at et

andet element er over dagsværdi, hvorfor konsekvensen kan udledes af behandlingen af

transaktionen vurderes over dagsværdi. Er der tale om milestone betalinger, som ikke er til

dagsværdi, så medfører dette, at milestone metoden ikke kan anvendes. I konsekvensanalysen er

dette forhold undersøgt, hvor resultatet bliver, at der skal opgøres en færdiggørelsesgrad baseret på

passende input- eller outputdata, hvilket kan give problemer i praksis afhængigt af aftalernes

underliggende forhold. Såfremt en passende metode ikke kan fastslås vil dette tale for lineær

indregning med maksimering til modtagne, ej refunderbare betalinger.

Separering af kontraktelementer kræver at en selvstændig værdi kan findes på det leverede, hvor det

i forskningsaftaler kan være relevant at separere de enkelte faser i forskningen. Sker der separation

af licensrettighederne medfører dette, at salget underlægges indregningskriterierne for salg af varer.

For L&U-aftaler er vurdering af betydningen af styringskomiteer særlig relevant, da disse kan

udgøre et ledelsesmæssigt engagement eller kontrol normalt forbunden med ejerskab, hvilket vil

udskyde indtægtsførslen i forhold til indregning ved levering. Fraset denne situation giver

separation af kontraktelementer generelt mulighed for tidligere indregning af omsætning, da den

omsætningsskabende proces vil kunne være fuldført på et tidligere tidspunkt som illustreret i

konsekvensanalyserne.

Opgørelse af færdiggørelsesgrad kan være behæftet med væsentlig usikkerhed, hvor der i branchen

ofte anvendes milestone metoden som alternativ. Anvendes færdiggørelsesgradsmetoden bør denne

anvendes hvor indtægtsførsel maksimeres til de faktisk modtagne betalinger, da milestones generelt

er knyttet til bestemte succeskriterier, således at der er reel risiko for, at de aldrig udløses. Der må

ikke ske indtægtsførsel før indregningskriterierne er opfyldt, hvilket de ikke vil være før milestonen

er udløst, da den først da er sandsynlig.
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Ud over de overordnede problemstillinger skal gøres overvejelser af mere generel karakter omkring

opgivelse af forskningen i løbet af forskningsperioden, tabsgivende kontrakter, hvorvidt betalinger

kan kræves refunderet samt om kontrakten indeholder forpligtelser ud over forskning og udvikling.

Ved opgivelse af forskningen vil en udskudt indtægt skulle indtægtsføres, mens eventuelle

refunderbare beløb skal tilbagebetales. Disse burde ikke have været indtægtsført tidligere, hvorfor

dette ikke burde give anledning til en resultatpost.

Konstateres det, at sælger har forpligtelser hvor kontrakten er tabsgivende skal det opgjorte tab

driftsføres med det samme. Ved vurderingen af om det er en tabsgivende kontrakt skal alle

eventuelle fremtidige indbetalinger medgå, så længe disse er mulige, hvorfor tilstedeværelsen af

eksempelvis royalties kan udskyde tidspunktet for hvornår en kontrakt kan konstateres værende

tabsgivende.

Såfremt betalinger kan kræves tilbagebetalt kan der først ske indtægtsførsel heraf, når risikoen for

tilbagebetaling er bortfaldet. Indtil denne risiko er bortfaldet vil betalingen blive indregnet i

balancen.

Forpligtelser ud over forskning og udvikling, som der ikke modtages særskilt vederlag for, kan

eksempelvis være levering af gratis prøver ifm. markedsføringen eller levering af materiale til

kliniske forsøg. Såfremt der identificeres væsentlige ydelser vil disse kunne udskyde indregningen

af omsætning fra forskningsydelserne, således at betalinger for forskningsydelserne periodiseres

yderligere.

IASB og FASB har i en årrække været i gang med et konvergensprojekt for udvikling af nye, fælles

regnskabsstandarder, herunder en standard for omsætning. Konvergensprojektet har behandlet flere

forskellige definitioner, hvor seneste definition af omsætning tager udgangspunkt i en forøgelse af

værdien på et kontraktaktiv eller en reduktion af den kontraktforpligtelse som resultat af indfrielsen

af en aktivitetsforpligtelse. Medlemmerne i konvergensprojektet foretrækker i skrivende stund EBM

metoden (Extinguishment Based Method), som definerer aktivitetsforpligtelser som en kontrakt,

hvad enten implicit eller eksplicit, hvori der afgives løfte om levering af en vare eller en

tjenesteydelse, og hvor der skal ske overførsel af økonomiske ressourcer. Synsvinklen er lagt på

virksomhedens opfyldelse af aktivitetsforpligtelser over for kunden.
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Målemetoden som medlemmerne i konvergensprojektet favoriserer, er the Customer Consideration

modellen, hvor der sker pro rate allokering af det samlede vederlag ud på de enkelte identificerede

aktivitetsforpligtelser. Der opereres kun ved faste vederlag, hvorfor det ikke er endeligt afklaret,

hvordan succesafhængige betalinger skal behandles. Efter vores vurdering vil disse ikke kunne

indgå før betingelserne for opnåelse heraf er opfyldt. Dermed sagt at der først skal ske allokering af

vederlagene fra succesafhængige betalinger ud på de enkelte aktivitetsforpligtelser, og der derved

først ville kunne ske indregning, når betingelserne for udløsning af betalingerne er indtruffet, som

svarer til nuværende praksis efter IAS 18.

Medlemmerne har ikke klart taget stilling til, hvordan allokeringen af aktivitetsforpligtelser der

løber over flere regnskabsperioder skal ske. Det er vores vurdering, at det i analysen er vigtigt at få

identificeret alle aktivitetsforpligtelser og herunder betragte løbende tjenesteydelser som flere

forpligtelser, eksempelvis som en forpligtelse for hvert år i aftalen. Herved vil ske indtægtsførsel i

takt med at de bliver indfriet.

Der er foretaget en kvalitativ analyse af betydningen af konvergensprojektet på behandlingen af

licens- og udviklingsaftaler, eksemplificeres på vores casekontrakt. Givet den ændrede synsvinkel

og anvendelsen af aktivitetsforpligtelser vil dette i sig selv kunne medføre ændrede tidspunkter for

indtægtsførsel af omsætningen fra kontrakten, hvor ændringens størrelse vil afhænge af

identifikationen af aktivitetsforpligtelser og allokeringen af vederlag. Denne allokering skal ske,

selv om der er signifikant usikkerhed, hvilket er en væsentlig lempelse i forhold til gældende regler,

hvor der kræves objektivt og pålideligt bevis for elementernes salgspris for at kunne separere dem.

Lempelserne ved separering af kontrakter og allokering af vederlag vil alt andet lige medføre en

tidligere indregning i de sammensatte kontrakter end efter nuværende regler. Reglerne vil også rejse

nye udfordringer for regnskabsaflæggerne, hvor yderligere vejledning til identificering af

aktivitetsforpligtelser og allokering af salgsprisen er kritiske i relation til indregning og måling af

omsætning fra L&U-aftaler og vil kunne reducere problemerne med den praktiske behandling af

disse kontrakter.
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Kapitel 7: Afsluttende kommentarer

Omsætning er typisk en af de væsentligste poster i resultatopgørelsen og almindeligt anset for et

vigtigt mål for en virksomheds størrelse, vækst og fremtidspotentiale. Omsætningstallet indgår i

mange beregninger og nøgletal, som ledelse og investorer anvender til vurdering af virksomhedens

finansielle præstation, eksempelvis i EBITDA og EPS49. Disse forhold taler generelt for omsætning

som et regnskabstal af stor vigtighed for regnskabsbrugerne50.

Den regnskabsmæssige behandlingen af denne type aftaler er kompleks og kræver nøje overvejelser

ved anvendelse af skøn og vurderinger ved implementeringen af de teoretiske regler og forskrifter

på de praktiske problemstillinger, hvorved området er af særlig regnskabsmæssig interesse og er

ressourcekrævende for regnskabsaflægger.

I formålsparagraffen i Framework afsnit 12 fastslås det, at formålet med årsrapporter er at levere

informationer omkring den finansielle position, præstation og ændringer i den finansielle position i

virksomheden til at støtte en bred gruppe af regnskabsbrugere i at foretage økonomiske

beslutninger. Dette handler således om at levere informationer til at støtte regnskabsbrugeren til

dennes placering af hans ressourcer. Formålsparagraffen i Framework afsnit 12 og brugernes

informationsbehov konkretiseres i fire overordnede kvalitative egenskaber, som informationerne i

årsrapporten skal besidde for at være brugbare for regnskabsbruger. Regnskabsstandarderne,

herunder IAS 18, er udviklet under hensyn til opnåelse og sikring af disse kvalitative egenskaber

inden for de respektive standarders område. Passende anvendelse burde fordre høj kvalitet af

regnskabsoplysningerne og dermed sikre brugbare informationer til investors prognoseopgave.

Problemstillingen med den regnskabsmæssige behandling af omsætning fra L&U-aftaler er

underlagt væsentlig opmærksomhed fra regnskabsaflægger, men hvor interessant og væsentligt er

området for investor og investors informationsbehov?

Vi har ved interviews af to aktieanalytikere, Peter Hugreffe Ankersen (ABG Sundal Collier) og

Rune Majlund Dahl (Sydbank), som begge overvåger de danske biotek virksomheder, kunne

konstatere, at problemstillingen med den regnskabsmæssige behandling af L&U-aftaler mellem

biotek- og farmavirksomheder reelt ikke er relevant i deres analyse og værdiansættelse af disse

virksomheder. Deres vurderinger baseres primært på forventningerne til virksomhedens pipeline af

49 EPS: Earnings per share
50 “IFRS Manual of accounting 2008”,PwC, s. 9001.
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de igangværende forskningsprojekter og det forventede cash flow heraf. Omsætning i regnskabets

resultatopgørelse og den udskudte omsætning i balancen er derimod historiske oplysninger, som

ikke har nogen reel prognoseværdi for aktieanalytikerne. Hvorvidt omsætningen fra en kontrakt

indtægtsføres med det samme eller udskydes over en årrække er således uinteressant, da

værdiansættelsen af de virksomheder, hvor disse kontrakter er væsentlige, bygger på fremtidige

cash flows og ikke på det regnskabsmæssige tidspunkt for indregning af omsætningen. I det omfang

aktieanalytikernes behov kan anses for repræsentative for biotekselskabers regnskabsbrugere, er

problemerne med anvendelse af gældende og fremtidige regnskabsstandarder for omsætning af

underordnet karakter, da resultatet heraf, regnskabsposterne omsætning og udskudt omsætning, ikke

er en væsentlig faktor i vurderingen af denne type virksomheder.

Det forhold, at prognosticeringen af denne type virksomheder er yderst kompliceret og må baseres

på oplysninger ud over de i resultatopgørelsen og balancen indregnede, ændrer dog ikke ved det

forhold, at stræben efter idealet om det retvisende billede for regnskabet ved maksimering af de

kvalitative egenskaber i Framework stadigvæk er ønskværdigt. Den gordiske knude, som

behandling af disse typer kontrakter til tider kan synes, løses dog ikke nødvendigvis bedst med et

sværdhug af lempelser eller forsimpling af indregningsreglerne. I stedet taler disse forhold for en

forøget indsats og fokus på styrkelsen af de øvrige oplysninger i årsrapporten, da andre oplysninger

end regnskabstal er essentielle for disse virksomheder. Som udviklingen i FASB/IASB’s

konvergensprojekt går, tyder det på, at standardudviklerne er enige i denne betragtning.
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Bilag A: Kontrakt mellem Biotech A/S og Pharma A/S

Baggrund

Biotech A/S (BT) er en børsnoteret biotek-virksomhed, som foretager forskning og udvikling af
lægemidler og er i gang med udviklingen af Drug-A1 (Produktet) til behandling af
blødersygdomme. Drug-A1 er stadig under udvikling og det vides ikke, hvorvidt forskning vil
udmønte sig et produkt.

Pharma A/S (PH) er en børsnoterede farmaceutisk virksomhed med betydelig erfaring i udvikling
og kommercialisering af lægemidler, og vil kunne lave væsentlige bidrag til udvikling og
kommercialisering af Produktet.

Parterne ønsker at indgå i et samarbejde om udvikling og kommercialisering af Produktet
omfattende fælles fremtidig udvikling af Produktet, mens fremstilling og kommercialisering af
Produktet udelukkende varetages af PH.

Den 1. oktober 20x0 indgik BT og PH en aftale om samarbejde om udvikling og kommercialisering
af Drug-A1, der på dette tidspunkt var i gang med kliniske fase 2-tests.

Oversigt

Aftalen består af tre afsnit:

Afsnit A: Samarbejdsaftale om fælles forskning og udviklingsaktiviteter i Drug-A1.
Afsnit B: Licensrettighedsaftale om overdragelse af licensrettigheder til produktion og

markedsføring af Produktet samt patenter mv.
Afsnit C: Finansielle bestemmelser om betalinger under aftalen samt vederlag for salg af aktier.

I umiddelbar forlængelse af denne kontrakt er indgået særskilt aftale om salg af aktier i BT til PH.
De finansielle bestemmelser herom er medtaget i kontraktens afsnit C. Det vurderes ikke relevant at
inkludere den særskilte aktiesalgsaftale.

Afsnit A: Samarbejdsaftale

Forskning og udvikling af Drug-A1

Udviklingsplan
Drug-A1er på tidspunktet for aftalens indgåelse i gang med kliniske fase 2 forsøg. Det forventes at
fase 2 forsøgene vil kunne afsluttes i 3. kvartal 20x1.

Ved positivt resultat på fase 2 forsøgene vil fase 3 kunne iværksættes. Fase 3 forventes at kunne
færdiggøres i 2. kvartal 20x4.

Såfremt der opnås positivt resultat af fase 3 forsøg vil processen med ansøgning om
myndighedsgodkendelse kunne initieres. Udarbejdelse af ansøgning og myndighedernes behandling
heraf forventes at tage ca. 18 måneder og en godkendelse vil hermed kunne opnås i 4. kvartal 20x5.
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Stadie Start Slut
Fase 2 afsluttende studie 3Q x0 3Q x1
Fase 3 4Q x1 2Q x4
Myndighedsgodkendelse 3Q x4 4Q x5

Udviklingsomkostninger
BT har alene ansvaret for alle prækliniske og kliniske udviklingsomkostninger indtil 31. december
20x0. Parterne skal ligeligt dele alle udviklingsomkostninger påløbet fra og med 1. januar 20x1.

Udviklingsplansbudget
Det årlige budget for udviklingen af Produkt skal reviewes af UT. Ifald udviklingsaktiviteterne
resulterer i omkostninger som overskrider budgettet med mere end 5 % skal JSC afgøre, hvorvidt
disse overskridelser skal indgå som del af de fælles udviklingsomkostninger, eller skal bæres af den
ansvarlige part alene.

Overdragelse af udviklet teknologi
Såfremt BT identificerer yderligere know-how relevant til udvikling og kommercialisering af
Produktet skal BT uden unødigt ophold overdrage dette til PH.

Styringskomiteer

Der etableres tre styringskomiteer, som har hvert deres ansvarsområde. Udvalgene er:
 Joint Steering Committee
 Udviklingsteam
 Produktionsteam

Joint Steering Committee (JSC)
Der etableres en JSC umiddelbart efter kontraktens indgåelse. JSC har ansvar for overordnet tilsyn
med samarbejdet mellem parterne.

JSC består af 4 repræsentanter for hver part, der hver især selv udvælger deres repræsentanter.

JSC’s arbejdsopgaver består i:
 Review og godkende strategi for udvikling, produktion og kommercialisering af Produktet,
 Review og godkende væsentlige tilføjelser til Udviklingsplanen og budget såfremt disse går

ud over det i Udviklingsplanen aftalte,
 Review og diskutere Produktionsplanen, inkl. årligt budget, samt eventuelle væsentlige

tilføjelser hertil, som formuleret af Produktionsteamet
 Sikre kommunikationsflowet mellem parterne med henblik på at facilitere samarbejdet,
 Fastsætte hvilken part har ejerskab over relevante myndighedsgodkendelser samt forestå

ansøgninger om myndighedsgodkendelser.

Som udgangspunkt skal alle afgørelser træffes ved enstemmighed, hvor repræsentant har én 1
stemme. Såfremt der ikke kan opnås enstemmighed skal følgende iagttages:

 BT har endelig beslutningsmyndighed vedrørende følgende forhold:
 alle ændringer eller tilføjelser til protokoller for igangværende studier;
 strategier vedrørende BT’s eksisterende patenter.
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PH har endelig beslutningsmyndighed vedrørende følgende forhold:
 alle aspekter af produktionen af Produktet;
 alle aspekter vedrørende kommercialisering af Produktet;
 strategier vedrørende patenter, med mindre omfattet af BT's ret som gengivet ovenfor.

Alle budgetstigninger skal uanset ovenstående altid afgøres ved enstemmighed.

Udviklingsteam (UT)
UT består af 3 repræsentanter for hver part, der hver især selv udvælger deres repræsentanter. Som
udgangspunkt skal alle afgørelser træffes ved enstemmighed, hvor hver part har én 1 stemme. Ved
uenighed skal forholdet afgøres af JSC.

UT’s arbejdsopgaver består i:
 Implementering af Udviklingsplanen inden for budgettet,
 Udvikling af strategi for udvikling af Produktet, til review og godkendelse af JSC,
 Formulere eventuelle væsentlige tilføjelser til Udviklingsplanen og budget, til review og

godkendelse af JSC,
 Udveksle information omkring Produktet og facilitere samarbejde og koordinering mellem

parterne i relation til udvikling af Produktet i henhold til Udviklingsplanen.
 Årligt reviewe Udviklingsplanen og foretage tilpasninger efter behov.

Produktionsteam (PT)
PT vælges af JSC og skal bestå af et passende antal repræsentanter for hver part. Som udgangspunkt
skal alle afgørelser træffes ved enstemmighed, hvor part har én 1 stemme. Ved uenighed skal
forholdet afgøres af JSC.

PT’s arbejdsopgaver består i:
 Såfremt nødvendigt, overvåge og monitorere valg af yderligere underproducenter og

forhandle kontrakter hermed
 Fungere som forum for udveksling af information og viden mellem parterne til at sætte PH i

stand til at foretage dag-til-dag styring af produktion af Produktet.
 Holde kontakt med JSC og UT vedrørende produktionen.

Kommercialisering og produktion af Produktet

Kommercialisering
PH skal have eksklusive rettigheder til kommercialisering af Produktet. PH indvilliger i at gøre
passende anstrengelser i kommercialiseringen.

PH skal have de eksklusive rettigheder og ansvar for:
 Prisfastsættelse af Produktet;
 Modtagelse og accept af kundeordrer på Produktet;
 Formidling af Produktet til kunder;
 Styring af fakturering og opkrævning af tilgodehavender fra salg for Produktet.
 Registrering af salg af Produktet i sit finansbogholderi;
 Branding af Produktet og alle aspekter af salgsfremmende aktiviteter ved kommercialisering

af Produktet;
 Besvarelse af medicinske forespørgsler til Produktet.
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PH skal bære alle kommercialiseringsomkostninger.

Produktion
PH påtager sig alle ansvar og forpligtelser for og relateret til produktionen af Produktet omhandlet i
kontrakten.

PH alene skal bære følgende omkostninger:
 Produktionsomkostninger ved produktionen af Produktet.
 Produktionsomkostninger til produktion af artikler til Produktet i forbindelse med Fase 4

kliniske test.

Produktionsplan
PT skal udarbejde Produktionsplanen for Produktet til godkendelse fra JSC, således at der sikres
tilstrækkelige lagerbeholdninger af Produktet.

Afsnit B: Licensrettighedsaftale

BT overdrager til PH en eksklusiv licensrettighed til at producere, få produceret, importere, bruge,
tilbyde til salg og sælge Produktet på de geografiske markeder USA, EU og Japan. BT beholder det
fulde ejerskab over Produktet. Begge parter giver den anden part en fuldt betalt, royalty-fri,
uigenkaldelig og vedvarende, ikke-eksklusiv licens til anvendelse til alle formål af BT’s ”Drug-
A1”-trademark. Licensrettighederne vil efterfølgende kunne overdrages til 3. mand uden BT’s
forudgående accept.

BT vil overføre eller arrangere overførslen til PH kopi af alle relevante prækliniske og kliniske
analyser og alle kliniske data relateret til kliniske studier af Produktet foretaget, sponsoreret eller
betalt af BT samt al anden know-how. Overførslen skal ske på et mellem parterne aftalt tidspunkt.
Teknologi og patenter relateret til Produktet udviklet som del af samarbejdet skal overdrages
parterne imellem. BT beholder det fulde ejerskab over denne teknologi mv.

PH eller BT har ikke nogen forpligtelser overfor hinanden vedrørende tilbagelevering eller
returnering af varer eller tjenesteydelser.

Afsnit C: Finansielle bestemmelser

Kontraktens indhold medfører betalinger i form af
 Vederlag for aktiekøb
 Upfront betaling
 Milestone betalinger
 Royalties
 Deling af udviklingsomkostninger

Ingen af betalingerne i aftalen kan kræves refunderet.
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Aktiekøb

BT udsteder nom. 2.500.000 nye aktier som PH køber til kurs 240, i alt TDKK 600.000.
Købesummen er aftalt til 150 % af lukkekursen på dagen hvor transaktionen blev foretaget.
Handlen gennemføres 3. januar 20x1.

Upfront betaling

Som delvist vederlag for licenser modtaget af PH fra BT under denne aftale, samt overdragelse af
teknologi og know-how, skal PH betale TDKK 400.000 til BT. Betalingen forfalder til betaling den
3. januar 2007.

Milestone betalinger

PH vil foranledige følgende ikke-refunderbare betalinger til BT ved udførelse af hver af de følgende
begivenheder relateret til Produktet:

1. Positivt resultat af Fase 2 kliniske test af Drug-A1 TDKK 62.500
2. Igangsættelse af Fase 3 kliniske test af Drug-A1 TDKK 42.500
3. Positivt resultat af Fase 3 kliniske test af Drug-A1 TDKK 80.000
4. Accept af registreringsansøgning af Produkt i US TDKK 40.000
5. Accept af registreringsansøgning af Produkt i EU TDKK 30.000
6. Accept af registreringsansøgning af Produkt i Japan TDKK 15.000
7. Opnåelse af myndighedsgodkendelse af Produkt i US TDKK 60.000
8. Opnåelse af myndighedsgodkendelse af Produkt i EU TDKK 40.000
9. Opnåelse af myndighedsgodkendelse af Produkt i Japan TDKK 20.000
Total TDKK 390.000

Opnåelse af worldwide nettosalg af Produkt i ét år:
10. > TDKK 1.000.000 TDKK 40.000
11. > TDKK 3.000.000 TDKK 20.000
Milestones i alt TDKK 450.000

”Positivt resultat” af kliniske test defineres som:

(for fase 2 klinisk test) at enten (i) det primære slutpunkt, som defineret i den relevante kliniske
protokol for det kliniske studie, er nået og at data fra studiet ikke forhindrer yderligere udvikling og
ikke har væsentligt skadet Produktets profil, eller (ii) de opnåede resultater af JSC vurderes
tilstrækkelige til at danne beslutning om at fortsætte i fase 3 test.

(for fase 3 kliniske test) at enten (i) det primære slutpunkt, som defineret i den relevante kliniske
protokol for det kliniske studie er nået, og at data fra studiet ikke forhindrer yderligere udvikling
eller registreringsansøgning og ikke har væsentligt skadet Produktets profil, eller (ii) de opnåede
resultater af JSC vurderes tilstrækkelige til at danne beslutning om at foretage
registreringsansøgning.

”Igangsættelse af Fase 3kliniske test” anses for påbegyndt når den første dosering af en patient i
testen er foretaget.
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Royalties

I royalty perioden, som begynder fra den dag PH gennemfører det første kommercielle salg af
Produktet til den dag PH ikke længere sælger Produktet, skal PH, som til delvis vederlag for
modtagelse af licensrettighed fra BT, foretage royalty betalinger beskrevet nedenfor:

For årets salg op til DKK 1 mia. udgør royalty 15 % af nettosalget.
For årets salg fra DKK 1 mia. til DKK 3 mia. udgør royalty 16 % af nettosalget.
For årets salg op over DKK 3 mia. udgør royalty 17 % af nettosalget.

Deling af udviklingsomkostinger

Der henvises til omtale under Afsnit A: Forskning og udvikling af Drug-A1.

Ophør af aftale

Licens- og udviklingsaftalen ophører når det sidste patent of Produktet ophører eller såfremt
parterne enes herom på tidligere tidspunkt.
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Bilag B: Casekontrakten
TDKK

Betalinger 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Udskudt omsætning primo - 480.000 360.000 240.000 120.000 0 1.200.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

heraf indtægtsført i året -276.000 -180.000 -180.000 -337.500 -270.000 -360.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

TDKK

Casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

I beregningen sker der fordeling af upfront betalingen TDKK 600.000 (inkl. overkurs) over en 5-
årig periode. De øvrige elementer i beregningen indregnes når deres respektive betingelser opfyldes.
Den resterende af betalingerne, som ikke kan indregnes i det enkelte år, bliver bogført på udskudt
omsætning under passiver. Der bliver 20x6 indregnet royalties på TDKK 320.000, hvilket er gjort
ud fra den forudsætning at der i 20x6 er solgt for 2 mia., hvilket udløser en royalty på 16 %.

Milestones bliver indregnet når de enkelte milestones betingelser er opfyldt. Omkostnings-
godtgørelsen på 50 % indregnes i takt med at omkostninger bliver forbrugt.
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Bilag C: Upfront over dagsværdi

TDKK

20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.603.500

TDKK

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Licensaftale

Upfront betaling 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.662 400.000

Overkurs ved aktiesalg 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.338 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 196.000 100.000 100.000 257.500 190.000 400.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Udskudt omsætning primo - 560.000 520.000 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 4.200.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.603.500

heraf indtægtsført i året -196.000 -100.000 -100.000 -257.500 -190.000 -400.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 560.000 520.000 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 4.200.000

Casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 196.000 100.000 100.000 257.500 190.000 400.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 560.000 520.000 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 4.200.000

I beregningen sker der fordeling af upfront betalingen TDKK 600.000 (inkl. overkurs) over en 15-
årig periode. De øvrige elementer i beregning indregning, når deres respektive betingelser
opfyldelse.

Det resterende af betalingerne som ikke kan indregnes i det enkelte år bliver bogført på udskudt
omsætning under passiver.

Der bliver 20x6 indregnet royalties på TDKK 320.000, hvilket er gjort ud fra den forudsætning at
der i 20x6 er solgt for 2 mia., hvilket udløser en royalty på 16 %.

Milestones bliver indregnet når de enkelte milestones betingelser er opfyldt.

Omkostningsgodtgørelsen på 50 % indregnes i takt med at omkostninger bliver forbrugt.
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Bilag D: Indregning efter færdiggørelsesgradsmetoder

TDKK

Færdiggørelsesgrad 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Samlede omkostninger 102.000 120.000 120.000 105.000 60.000 0 507.000

Færdiggørelsesgrad 20% 24% 24% 21% 12% 0% 100%

Akk. færdiggørelsesgrad 20% 44% 67% 88% 100% 100%

Metode 1 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Betalinger 705.000 0 0 165.000 120.000 0 990.000

Akk. betalinger 705.000 705.000 705.000 870.000 990.000 990.000 990.000

Omsætning i året 199.172 234.320 234.320 205.030 117.160 0

Akk. omsætning 199.172 433.491 667.811 872.840 990.000 990.000

Korr. når Akk. oms. > Akk. betalinger 0 0 0 -2.840 0 0

Korr. Omsætning 199.172 234.320 234.320 202.189 120.000 0

Akk. korr. omsætning 199.172 433.491 667.811 870.000 990.000 990.000

Metode 2 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Betalinger 705.000 0 0 165.000 120.000 0 990.000

Akk modtagne betalinger 705.000 705.000 705.000 870.000 990.000 990.000 990.000

Omsætning 141.834 166.864 166.864 291.479 222.959 0

Akk. omsætning 141.834 308.698 475.562 767.041 990.000 990.000

Samlet indregning metode 1 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning Milestone metode 1 199.172 234.320 234.320 202.189 120.000 990.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 0 253.500

Årets omsætning 250.172 294.320 294.320 254.689 150.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 505.828 271.509 37.189 0 0 0 814.527

Samlet indregning metode 2 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning Milestone metode 2 141.834 166.864 166.864 291.479 222.959 990.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 0 253.500

Årets omsætning 192.834 226.864 226.864 343.979 252.959 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 563.166 396.302 229.438 102.959 0 0 1.291.864
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Metode 1
Der er brugt en input metode til beregning af færdiggørelsesgraden. Beregningen er foretaget ud fra
de totale omkostninger sat i forhold til de forbrugte omkostninger i hvert enkelt år.

Beregning af omsætningen er gjort ved at tage færdiggørelsesprocenten for hvert enkelt år ganget
med det totale antal modtagne betalinger 20 % x TDKK 990.000.

Hvis omsætningen overgår i modtagne betalinger op til dette tidspunkt, vil der ske korrektion af
omsætning, så den bliver maksimeret til de modtagne betalinger.

Metode 2
Samme input metode er brugt i metode 2 som i metode 1.

Til forskel fra metode 1 er omsætning beregnet ud fra de modtagne betalinger hvert år på følgende
måde 20 % x TDKK 705.000 (modtagne betalinger i år 1) og ikke af de samlede modtagne
betalinger.

For begge metoder gælder at det resterende af betalingerne som ikke kan indregnes i det enkelte år
bliver bogført på udskudt omsætning under passiver.

Øvrige elementer som ikke er omtalt jf. ovenfor er indregnet på samme måde som i bilag B.
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Bilag E: Indregning af salgsmilestones

TDKK

Salgsmilestones 20x6 20x7 20x8 20x9 20x10 20x11 20x12 20x13 20x14 20x15 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000

Balance / passiver

Udskudt omsætning 54.000 48.000 42.000 36.000 30.000 24.000 18.000 12.000 6.000 -

Salgsmilestone #10 40.000

Salgsmilestone #11 20.000

60.000

Salgsmilestones modtages i 20x6, da det er der man forventer ifølge udviklingsbudgettet at man har
et salgbart produkt. Salgsmilestones er indregnet under den forudsætning af PH har
markedsføringsrettighederne i 10 år, hvorfor salgsmilestones indregnes på følgende måde TDKK
60.000 / 10 år = TDKK 6.000 hvert år. Det resterende beløb modtaget indregnes som udskudt
omsætning under passiver.

Øvrige elementer som ikke er omtalt jf. ovenfor er indregnet på samme måde som i bilag B.
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Bilag F: Separering af licensen

TDKK

Betalinger 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

TDKK

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling, licens 200.000 200.000

Upfront betaling, forskning 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Overkurs ved aktiesalg, licens 100.000 100.000

Overkurs ved aktiesalg, forskning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 516.000 120.000 120.000 277.500 210.000 360.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Udskudt omsætning primo - 240.000 180.000 120.000 60.000 0 600.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

heraf indtægtsført i året -516.000 -120.000 -120.000 -277.500 -210.000 -360.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 240.000 180.000 120.000 60.000 0 0 600.000

Separering licens 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Årets omsætning 516.000 120.000 120.000 277.500 210.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 240.000 180.000 120.000 60.000 0 0 600.000

Oprindelige casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Det forudsættes at der kan ske separering af licensrettigheder fra forskningsydelserne. Yderligere
forudsættes det at 50 % af upfront betalingen (inkl. overkurs) vedrører licensrettigheder, hvorfor
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disse kan indregnes allerede i 20x1 og de resterende 50 % vedrørende forskningsydelserne
indregnes lineært over udviklingsperioden på 5 år. Indregning af omsætningen sker på følgende
måde:

Upfront TDKK 600.000
50 % licensrettigheder TDKK 300.000 Indregnes i 20x1
50% forskningsydelser TDKK 300.000 Indregnes lineært 300.000 / 5 = TDKK 60.000

Det resterende af betalingerne som ikke kan indregnes i det enkelte år bliver bogført på udskudt
omsætning under passiver.

Øvrige elementer som ikke er omtalt jf. ovenfor er indregnet på samme måde som i bilag B.
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Bilag G: Separering af licens med fortsat ledelsesmæssigt engagement

TDKK

Betalinger 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Royalties, Salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

TDKK

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling, licens 200.000 200.000

Upfront betaling, forskning 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Overkurs ved aktiesalg, licens 100.000 100.000

Overkurs ved aktiesalg, forskning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

Royalties, salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 216.000 120.000 120.000 277.500 510.000 360.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Udskudt omsætning primo - 540.000 480.000 420.000 360.000 0 1.800.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

heraf indtægtsført i året -216.000 -120.000 -120.000 -277.500 -510.000 -360.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 540.000 480.000 420.000 360.000 0 0 1.800.000

TDKK

Væs. ledelsesmæssig involv. 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Årets omsætning 216.000 120.000 120.000 277.500 510.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 540.000 480.000 420.000 360.000 0 0 1.800.000

Oprindelige casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000

Beregningerne er de samme som i bilag B. Eneste forskel er indregningen af omsætningen af
licensrettighederne som udskydes til 20x5, hvor styringsudvalgene ophører og dermed den
væsentlige management involvering.
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Bilag H: Separering af licens og fasestudier

TDKK

Betalinger 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling 400.000 400.000

Overkurs ved aktiesalg 200.000 200.000

Royalties, Salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

TDKK

Omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Licensaftale

Upfront betaling, licens 200.000 200.000

Upfront betaling, forskning 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 200.000

Overkurs ved aktiesalg, licens 100.000 100.000

Overkurs ved aktiesalg, forskning 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500 100.000

Royalties, Salgsmilestone 40.000 40.000

Royalties 320.000 320.000

Samarbejdsaftale

Milestones 105.000 165.000 120.000 390.000

Omkostningsgodtgørelser 51.000 60.000 60.000 52.500 30.000 253.500

Årets omsætning 606.000 97.500 97.500 255.000 187.500 360.000 1.603.500

Udskudt omsætning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Udskudt omsætning primo - 150.000 112.500 75.000 37.500 0 375.000

Modtagne betalinger i året 756.000 60.000 60.000 217.500 150.000 360.000 1.603.500

heraf indtægtsført i året -606.000 -97.500 -97.500 -255.000 -187.500 -360.000 -1.603.500

Udskudt omsætning 150.000 112.500 75.000 37.500 0 0 375.000

TDKK

Separering af faser 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Årets omsætning 606.000 97.500 97.500 255.000 187.500 360.000 1.603.500

Balance / passiver
Udskudt omsætning 150.000 112.500 75.000 37.500 0 0 375.000

Oprindelige casekontrakt 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Total

Resultatopgørelse

Omsætning 276.000 180.000 180.000 337.500 270.000 360.000 1.603.500

Balance / passiver

Udskudt omsætning 480.000 360.000 240.000 120.000 0 0 1.200.000
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Der sker stadig separering af licensen ligesom i bilag B. I denne her beregning har BT mulighed for
at komme ud af aftalen er afslutning af fase 2 mod at betale en kompensation på 50 % af
forskningsydelserne. Dette betyder at der kan opgøres en værdi af fase 2. Ud fra dette skal de 50 %
(TDKK 300.000) som vedrører forskningsydelserne kan indregnes på følgende måde:

50 % forskningsydelser TDKK 300.000

20x1 indregnes 50 % af TDKK 300.000 = 150.000, da der er en pålidelig og objektiv værdi efter
fase 2 er afsluttet. De efterfølgende forskningsydelser, hvis samarbejdet fortsætter skal indregnes
lineært som i casekontrakten TDKK 150.000 / 4 = 37.500 i perioden 20x2 til 20x5.

Det resterende af betalingerne som ikke kan indregnes i det enkelte år bliver bogført på udskudt
omsætning under passiver.

Øvrige elementer som ikke er omtalt jf. ovenfor er indregnet på samme måde som i bilag B.


