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Executive Summary 

Revenue is a crucial figure to users of the financial statements in assessing a company’s financial perfor-

mance and position. At the same time revenue is also the most common source for manipulation and fraud 

with the companies’ financial statements which is shown by the many corporate scandals and bankruptcies in 

recent years. Furthermore, the company’s sales transactions have over time become more complex. It is 

therefore essential that there are applicable and consistent regulations for revenue recognition. However, 

revenue recognition under International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting 

Standards (IFRS) differ in many ways from the US generally accepted accounting principles (US GAAP). 

While IFRS and IAS are principles-based and contain no guidance on specific areas, US GAAP is rules-

based and provides more than 200 standards, guidelines and interpretations for specific business and indus-

tries in relation to revenue recognition.      

 

To enable transparency and comparability of the financial statements across industries and borders, the Inter-

national Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board (FASB) 

have therefore made an agreement on developing one single standard for revenue recognition. On-going 

from 2002, the Exposure Draft of the revenue standard was initially published in October 2010 for public 

hearing. IASB and FASB received massive feedback on this Exposure Draft from the respondents consisting 

of private and public companies as well as interest groups and professional organisations. IASB and FASB 

therefore found it necessary to revise the Exposure Draft. The second Exposure Draft – Revenue from Con-

tracts with Customers (ED 2011) was published in November 2011 also for public hearing. A final version 

of the revenue standard is expected to be published by the end of 2012 with the effective date of 1 January 

2015.   

 

The proposed revenue standard will replace the existing revenue recognition standards, guidelines and inter-

pretations regarding revenue recognition under IASB and FASB. The objectives of the proposed revenue 

standard are; to remove inconsistencies and weaknesses in existing revenue requirements; provide a more 

robust framework for addressing revenue issues; improve comparability of revenue recognition practices 

across entities and industries; provide more useful information to users of financial statements through im-

proved disclosure requirements and simplify the preparation of financial statements by reducing the number 

of requirements to which an entity must refer.     

 

Based on the above information, the aim of this thesis is to gain an insight into the ED 2011 and to analyse 

how the proposed revenue standard will impact revenue recognition compared to current practice of revenue 
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recognition and measurement. Based on the impacts of ED 2011, the aim of the thesis is also to analyse if the 

proposed revenue standard will be able to fulfil its objectives and provide values for users of financial state-

ments as well as prepares. 

  

In relation to response the above mentioned aims, an understanding of the general purpose of financial re-

porting and current regulation of revenue recognition according to IASB and FASB is needed. This thesis 

will therefore begin with a clarification of the Frameworks under IASB and FASB which contain the core 

definition and criteria for recognition and measurement of revenue and also the objectives of the general 

purpose of financial reporting. Subsequently a description of the current regulation of revenue recognition 

and measurement under IFRS/IAS and US GAAP will take place followed by an impact analysis of the ED 

2011. The result of the impact analysis will be evaluated and compared with current practice of the revenue 

recognition and measurement from a Danish perspective.  

 

The impact analysis shows that the principle-based approach in the Framework and also in accordance with 

current revenue standards of IASB is carried on in the ED 2011. Definition and criteria of recognition and 

measurement in relation to revenue are all based on same accounting theory as of IASB. However, the pro-

posed single contract-based model for revenue recognition contains new and significant elements contrary to 

the current practice for revenue recognition. When determining the transaction price, the entity must not only 

take all variable elements into consideration, but time value of money is also an obligation. Furthermore, 

when allocating the transaction price to the separate performance obligations in the identity contract, it has to 

be done by the separate performance obligation’s stand-alone selling price. In addition, ED 2011 does not 

focus on the criterion “individually negotiated contract” which under current practice of IFRS/IAS remains 

the core criterion for recognition of revenue over time in relation to contracts with multiple elements.  

 

The above mentioned new elements in ED 2011 sound simple on paper but turn out to be very complex to 

implement in practice. The elements involve not only the company’s ability to consider and determine the 

required estimates and judgements even more compared to current practice, but will also led to a significant 

change of the company’s accounting system in relation to compliance the proposed extended disclosure re-

quirements. The ED 2011 will therefore undoubtedly be very costly to implement and apply within practice 

and more important, leaving the companies with a greater scope for interpretations and flexibility in relation 

to determining estimates and judgements. This may eventually lead to even more manipulation and fraud on 

revenue in the companies’ financial statements. The ED 2011’s ability to fulfil its objectives is therefore 

doubtful. 
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Forord 

Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet som et led i afslutningen af Cand.merc.aud. studiet ved Co-

penhagen Business School. 

  

Kandidatafhandlingen er udarbejdet med vejledning af statsautoriseret revisor Morten Høgh-Petersen, som 

har ydet en konstruktiv feedback i forbindelse med opgaveskrivningen.  

 

Emnet for kandidatafhandlingen er konvergensprojektet vedrørende omsætning fra IASB/FASB. Udgangs-

punktet for afhandlingen er 2. udkast af omsætningsstandarden og dermed ”Exposure Draft - Revenue from 

Contracts with Customers”, som blev udstedt november 2011. Formålet med afhandlingen har været, at ana-

lysere og diskutere 2. udkast af omsætningsstandarden, herunder de indvirkninger og konsekvenser, som den 

foreslået omsætningsstandard forventes at ville medføre set i forhold til den nuværende praksis for indreg-

ning og måling af omsætning under IASB. 

 

For at få det fulde udbytte af denne afhandling kræves et generelt kendskab til indregning og måling af om-

sætning. Redaktionen er afsluttet primo november 2012. Al information fremkommet efter denne dato er 

ikke medtaget i afhandlingen. 

 

København, november 2012 

 

Tinh Thi Tran 
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Kapitel 1. Indledning og problemformulering  

1.1 Indledning  

Virksomheden indgår i dag i en verden med transaktioner på kryds og tværs af industrier og landegrænser, 

og tilbyder mere og mere komplekse produkter og tjenesteydelser til deres kunder. Kompleksitet i salgstrans-

aktionerne stiller store krav til virksomhederne, i relation til at foretage en korrekt indregning og måling af 

omsætning i henhold til gældende lovgivning. Kravene er ikke mindre til lovudstedere, også set i lyset af de 

mange finansskandaler i de senere år, om udarbejdelse af et overskueligt og enkelt regelsæt for at undgå dis-

harmoni og overtrædelse af reglerne. 

 

For investorer, kreditgivere og øvrige regnskabsbrugere er årsregnskabet en af de centrale kilder til at opnå 

informationer om en virksomheds økonomiske forhold, og for virksomhederne er årsregnskabet en vigtig 

kilde i relation til kommunikationen med omverdenen og deres interessenter. Regnskabsposten Nettoomsæt-

ning i årsregnskabet, er en af de vigtigste poster, som uden tvivl tiltrækker stor opmærksomhed. Størrelsen af 

nettoomsætning i årsrapporten er et afgørende tal for mange regnskabsbrugerne, ikke alene i relation til at 

vurdere virksomhedens økonomiske resultater og position, men også i relation til at vurdere virksomhedens 

fremtidige muligheder for vækst og værdiskabelse. Den øgede opmærksomhed på omsætning, kan ikke 

mindst tilskrives de senere års mange finansskandaler, hvor det har kunnet konstateres, at den hyppigst fore-

kommende årsag til skandalerne har været svindel med virksomhedernes omsætningstal
1
.  

 

Ovenstående taget i betragtning, er det derfor essentielt, at der findes retvisende og ensartet regnskabsregule-

ring af omsætning. Indregning og måling af omsætning reguleres på internationalt plan gennem et utal af 

lokale regelsæt. De to førende og anerkendte organisationer inden for udarbejdelse og udstedelse af regn-

skabsstander er International Accounting Standards Board (IASB)
2
 og US Financial Accounting Standards 

Board (FASB)
3
. IASBs og FASBs regelsæt for indregning og måling af omsætning har mange ligheder, men 

også mange forskelle. Mens IFRS og IAS er principbaserede og overordnede i deres bestemmelser, er US 

GAAP detailbaseret med over 200 standarder, vejledninger og fortolkninger vedrørende indregning og må-

ling af omsætning. Disse forskellige tilgange til indregning og måling af omsætning medfører i væsentlige 

henseende store udfordringer for både regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere. Der er derfor behov for en 

                                                      
1 Schøler, Finn: ”Regnskabsmanipulation”, s. 80-81.  
2 IASB står for udgivelsen af International Financial Reporting Standards (IFRS) og International Accounting Standards (IAS). IAS er betegnel-

sen for regnskabsstandarder udstedt i perioden 1973-2001. IASC blev omstruktureret og omdannet til IASB i 2001, hvorefter regnskabstandarder 
udstedt efter denne dato har fået betegnelsen IFRS. IASB er en selvstændig, frivillig og ikke udbyttegivende organisation med hovedsæde i London. 

IASB arbejder i offentlighedens interesse og har til formål at skabe og udvikle regnskabsstandarder af høj kvalitet, som bidrager til ensartede og 

informative regnskabsoplysninger for regnskabsbrugerne. (http://www.ifrs.org).  
3 FASB står bag udgivelsen af de amerikanske almindeligt anerkendte regnskabsprincipper som samlet er benævnt ”US General Applied Accounting 

Principles”(US GAPP). FASB er ligeledes en ikke udbyttegivende organisation, som arbejder i offentlighedens interesse. FASB er udpeget af den 

amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) til at udvikle generelle accepterede regnskabsprincipper gældende for de børsnoterede 
selskaber i USA. (www.fasb.org). 

http://www.ifrs.org/
http://www.fasb.org/
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harmonisering af disse to regelsæt, hvis sammenligneligheden af de aflagte årsregnskaber på tværs af disse 

ønskes.  

 

IASBs og FASBs ønske om en harmonisering af regnskabsregulering af omsætning har resulteret i aftalen 

om konvergensprojektet for omsætning. Resultatet af dette konvergensprojekt ses i form af udstedelse af 

udkastet af den fælles omsætningsstandard ”Exposure Draft – Revenue from Contracts with Customers” i 

juni 2010
4
. Dette udkast blev revideret og 2. udkast af den fælles omsætningsstandard blev udstedt og sendt 

til offentlig høring i november 2011
5
. ED 2011 forventes at erstatte de nuværende reguleringer af omsætning 

under IASB henholdsvis FASB, og har som formål og målsætninger angivet følgende: 

 Fjerne inkonsistens og svagheder i nuværende regulering af omsætning 

 Frembringe en robust ramme for regnskabsmæssig behandling af omsætning 

 Forbedre sammenlignelighed af indregnet omsætning på tværs af industrier og kapitalmarkeder 

 Frembringe mere nyttig information for regnskabsbrugere gennem forbedrede oplysningskrav, og 

 Forenkle udarbejdelsen af årsregnskabet ved at reducere antallet af krav, som virksomhederne skal 

følge. 

 

Det har taget IASB og FASB ni år fra indgåelse af aftalen om et konvergensprojekt i 2002 til tilblivelse og 

udstedelse af 2. udkast af omsætningsstandarden i november 2011. Noget tyder på, at regnskabsmæssig be-

handling af omsætning ikke er et let regulerebart område, men derimod et komplekst og omfattende område. 

 

1.2 Problemformulering  

Danmark er som medlem af den Europæiske Union (EU) forpligtet til, at implementere og overholde de love 

og regler der godkendes af EU, herunder regnskabslovgivningen. Siden EUs vedtagelse om anvendelse af 

IASBs regelsæt i år 2005, har alle børsnoterede selskaber i Danmark således skullet aflægge deres årsregn-

skab efter de internationale regnskabsstandarder fra IASB. 

 

På baggrund af ovennævnte vil det derfor være interessant at undersøge, hvilke konsekvenser ED 2011 vil 

medføre i praksis for de danske virksomheder, i forhold til den nuværende regulering af omsætning, såfremt 

ED 2011 godkendes og implementeres i dens nuværende form. Interessant vil det også være at undersøge, 

hvorvidt ED 2011 vil kunne opfylde sine formål og målsætninger og derved bidrage til forbedrede finansielle 

informationer for regnskabsbrugerne, og samtidig udgør et regelsæt, der for regnskabsaflæggerne er anven-

deligt og vejledende for regnskabsmæssige behandling af et komplekst område som omsætning.  

                                                      
4 Forkortelsen ED 2010 anvendes herefter.  
5 Forkortelsen ED 2011 anvendes herefter for 2. udkast af Exposure Draft – Revenue from Contracts with Customer. 
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Med afsæt i ovenstående leder dette os hen til afhandlingens hovedproblemstilling, som er: 

 

   

 

 

 

 

Ovenstående problemidentifikation giver anledning til at undersøge følgende specifikke underproblemstillin-

ger, som skal være med til at understøtte og belyse afhandlingens hovedproblemstilling. 

 

Kapitel 2. IASBs og FASBs begrebsrammer 

 Hvorledes er definition samt indregnings- og målingskriterier for omsætning i henhold til IASBs og 

FASBs begrebsrammer, og hvorledes er forskelle i bestemmelserne mellem disse to begrebsrammer? 

 

Kapitel 3. Nuværende regulering for indregning og måling af omsætning 

 Hvorledes er definition samt indregnings- og målingskriterier for omsætning i henhold til IAS 18, IAS 

11 og SAB 104, og hvorledes harmonerer disse bestemmelser med begrebsrammernes bestemmel-

ser? 

 Hvorledes er inkonsistens og svagheder i den nuværende regulering af omsætning? 

 

Kapitel 4. Konvergensprojektet vedrørende omsætning – historisk overblik og udvalgte høringssvar  

 Hvorledes er respondenternes tilbagemeldinger på ED 2010 og ED 2011? 

 

Kapitel 5. Fremtidig regulering af indregning og måling af omsætning – ED 2011 

 Hvorledes er definition samt indregnings- og målingskriterier for omsætning i henhold til ED 2011, og 

hvorledes harmonerer disse bestemmelser med begrebsrammernes bestemmelser?  

 

Kapitel 6. Konsekvensanalyse af ED 2011  

 Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementering af ED 2011 i forhold til den nuvæ-

rende praksis for indregning og måling af omsætning jævnfør IAS 18 og IAS 11? 

 

Kapitel 7. Opsummering og vurdering af ED 2011 i forhold til dens formålsbestemmelser  

 Hvorledes harmonerer resultatet af konsekvensanalysen af ED 2011 i forhold til opfyldelse af konver-

gensprojektets formål og målsætninger?  

 

- Hvad er de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementering af ”Exposure Draft 2011 - Reve-

nue from Contracts with Customers”, i forhold til den nuværende praksis for indregning og måling 

af omsætning, og hvorledes er konvergensprojektets formål og målsætninger opfyldt?   
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Af hensyn til afhandlingens overskuelighed, dybde og omfang, er det ikke muligt at belyse alle vinkler af 

afhandlingens emne, men kun afhandlingens problemstillinger, som samlet skal understøtte belysning af-

handlingens hovedproblemstilling. Det er derfor nødvendigt med en afgræsning, hvilket beskrives i det føl-

gende afsnit.    

 

1.3 Problemafgrænsning  

Som det fremgår af afhandlingens overskrift, vil nærværende afhandling som udgangspunkt behandle 2. ud-

kast af den nye omsætningsstandard fra IASB/FASB. Første udkast af omsætningsstandarden, ED 2010, vil 

blive omtalt kortvarigt i det omfang det vurderes at være relevant for forståelsen af afhandlingens hovedpro-

blemstilling. Omsætning kan belyses fra mange forskellige vinkler og berøre mange emner og problemstil-

linger. Det er valgt, at afhandlingens hovedfokus er på indregning og måling af omsætning, idet disse er de 

centrale i relation til regnskabsmæssig behandling af omsætning.  

 

Indregning og måling af omsætning under IASB reguleres i flere forskellige standarder og tilhørende for-

tolkningsbidrag. Gennemgangen af nuværende regulering for indregning og måling af omsætning, vil blive 

foretaget med udgangspunkt i de regnskabsstandarder, som den nye omsætningsstandard, ED 2011, forventes 

at erstatte
6
. Under IASB vil gennemgangen derfor tage afsæt i nuværende IAS 18 og IAS 11. Under FASB 

reguleres omsætning i adskillige detailreguleringer, herunder industri- og branchespecifikke vejledninger og 

fortolkningsbidrag. SAB 104
7
 er den primære, hvorfor denne behandles i afhandlingen.  

 

Afhandlingen udarbejdes primært med et dansk perspektiv. Konsekvensanalysen af ED 2011 i kapitel 6 vil 

derfor bestå i en sammenholdelse af ED 2011 i forhold til den nuværende regulering af omsætning under 

IASB, idet IASBs regelsæt er gældende for børsnoterede selskaber i Danmark. Analyse af udvalgte hørings-

svar til ED 2010 og ED 2011 vil blive foretaget med udgangspunkt i de offentliggjorte høringssvar på hjem-

mesiden fra IASB henholdsvis FASB. 

  

IASB og FASB har i skrivende stund også et igangværende konvergensprojekt vedrørende en ny begrebs-

ramme, som skal erstatte de respektives nuværende begrebsrammer. Alene første ud af konvergensprojektets 

i alt otte faser er færdigbehandlet og godkendt. Første fase, der indeholder formål og kvalitative egenskaber 

ved årsregnskabet, er som udgangspunkt uændret i forhold til IASBs og FASBs tidligere bestemmelser. Med 

                                                      
6 Den nye omsætningsstandard forventes at erstatte følgende standarder og fortolkningsbidrag under IASB: IAS 11 Contruction Contracts, IAS 18 
Revenue, IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 Agreements for the Contruction of Real Estate, IFRIC 18 Transfers of Assets from 

Customers og SIC-31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services. (ED 2011, Appendiks C, afsnit C6). 
7 SAB står for Staff Accounting Bulletin og er en vejledning for indregning og måling af omsætning udstedt af det amerikanske børstilsyn Securities 
and Exchange Commission (SEC).  
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overskuelighed som begrundelse, foretages ved gennemgangen af formålsbestemmelserne for finansiel rap-

portering med reference til de tidligere fuldkomne begrebsrammer under IASB henholdsvis FASB. 

 

Afhandlingen er udarbejdet med udgangspunkt i faget eksternt regnskab, hvorfor revisionsmæssige problem-

stillinger kun vil blive inddraget, såfremt det vurderes at have betydning for belysning af afhandlingens ho-

vedproblemstilling. Afhandlingen er tilendebragt primo november 2012, hvorfor der ikke er taget højde for 

litteratur, lovændringer og afgørelser, artikler med videre publiceret efter dette tidspunkt. Der er endvidere 

efter dette tidspunkt ikke taget højde for de eventuelle ændringer, der måtte komme til ED 2011 godkendt af 

IASB/FASB.  

 

1.4 Afhandlingens disposition 

For at give overblik, kan afhandlingens disposition illustreres via nedenstående figur. Der gives herefter en 

overordnet beskrivelse af, hvad de enkelte kapitler i afhandlingen omhandler, herunder formålet med kapit-

lerne. 
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Figur 1: Afhandlingens disposition
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Kilde: Egen tilvirkning. 
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omsætning i henhold til IAS 18, IAS 

11 og SAB 104? 
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angivelser? 

Hvorledes er respondenternes 
tilbagemelding på ED 2010 og ED 

2011? 

Hvorledes er definition samt 
indregnings- og målingskriterier for 
omsætning i henhold til ED 2011? 

Hvad er de regnskabsmæssige 
konsekvenser ved implementering af 
ED 2011 i forhold til den nuværende 
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for indregning og måling af om-
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gensprojektets formål og målsæt-
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Kapitel 9. Perspektivering og 
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Del 1: Indledning  

  

BESKRIVENDE ANALYSERENDE 

Hvorledes er definition samt 
indregnings- og målingskriterier for 
omsætning i henhold til IASBs og 

FASBs begrebramme? 

Hvorledes er forskellene mellem 

IASBs og FASBs begrebsramme? 

Kapitel 6. Konsekvensanalyse af 

ED 2011 

Hvorledes harmonerer resultatet af 
konsekvensanalysen af ED 2011 i 
forhold til opfyldelse af konver-
gensprojektets formål og målsæt-

ninger? 

Hvorledes harmonerer disse angivel-
ser i forhold til begrebsrammernes 
angivelser? 

Hvorledes er inkonsistens og svaghe-
der i nuværende regulering af om-
sætning? 
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Generelt vil hvert kapitel indeholde en kort introduktion bestående af en indledning, formål og sammenhæng 

til afhandlingens hovedproblemstilling. Hvert kapitel vil endvidere afsluttes med en delkonklusion, hvis for-

mål er at opsummere samt fremhæve det centrale i kapitlet, der i sidste ende skal være med til at bidrage 

samt understøtte afhandlingens hovedkonklusion. 

 

Kapitel 1 indleder afhandlingen og identificerer samt beskriver efterfølgende de problemstillinger, der igen-

nem afhandlingen ønskes behandlet. Ud over afhandlingens afgræsning, følger kapitlet en beskrivelse af de 

metoder og data, der anvendes til at besvare afhandlingens opstillede problemstillinger.  

 

IASB og FASB opererer begge med en såkaldt begrebsramme, som fungerer som grundstenen indeholder de 

overordnede målsætninger med finansiel rapportering samt en definition af de enkelte elementer heri. Med 

afsæt i at ED 2011 er resultatet af et konvergensprojekt mellem IASB henholdsvis FASB, foretages der der-

for en gennemgang af såvel begrebsrammen under IASB som under FASB i kapitel 2. Der lægges ved gen-

nemgangen af begrebsrammerne særlig vægt på definition samt indregnings- og målingskriterier for omsæt-

ning. Kapitlet afsluttes med en konklusion om, hvorvidt de respektive begrebsrammer er i overensstemmelse 

med den formueorienterede eller præstationsorienterede regnskabsteori.  

 

Der gives i kapitel 3 en gennemgang af nuværende reguleringer af omsætning. Gennemgangen foretages 

med udgangspunkt i IAS 18 og IAS 11 under IASB og SAB 104 under FASB med vægt på definition samt 

indregnings- og målingskriterier af omsætning. Ved gennemgangen lægges der endvidere fokus på bestem-

melser for indregning og måling af kontrakter med flere elementer, idet dette område i praksis kan være 

svært at fortolke. Endvidere indeholder kapitel 3 en kort analyse af inkonsistens og svagheder, som er at 

finde under nuværende regulering af omsætning.  

 

Inden der foretages en gennemgang af selve indholdet af ED 2011 i kapitel 5, indleder kapitel 4 med en kort 

historisk overblik af konvergensprojektet vedrørende omsætning, ligesom der foretages en kort analyse af 

udvalgte høringssvar til både 1. og 2. udkast af omsætningsstandarden. Formålet med kapitel 4 er, at give 

læseren en baggrundsviden og en introduktion til indholdet i kapitel 5. Inddragelse af udvalgte høringssvar 

på 1. og 2. udkast af omsætningsstandarden er endvidere med henblik på at perspektivere afhandlingens pro-

blemstilling.  

 

I kapitel 5 gennemgås indholdet af ED 2011. Gennemgangen foretages med udgangspunkt i ED 2011s fore-

slåede indregningsmodel for omsætning bestående af fem steps. Ved gennemgangen af de enkelte steps i 

indregningsmodellen inddrages praktiske eksempler med henblik på at belyse en mulig anvendelse af de 
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forslåede reguleringer. Sluttelig følger kapitlet en sammenholdelse til begrebsrammernes definition samt 

indregnings- og målingskriterier for omsætning for at analysere, om der er konvergens hertil. 

 

Konsekvensanalyse af ED 2011 fremstilles i kapitel 6. Konsekvensanalysen foretages på baggrund af fire 

case indeholdende udvalgte problemstillinger i relation til indregning, måling og præsentation af omsætning. 

For at kunne foretage en sammenholdelse til nuværende regulering af omsætning, bliver casene først behand-

let i henhold til IAS 18 og IAS 11 samt dernæst i henhold til ED 2011. Konsekvensanalysens resultater 

sammenholdes desuden i forhold til udvalgte respondenters høringssvar. Kapitlet afsluttes med en opsumme-

ring af væsentlige forskelle mellem den nuværende regulering af omsætning under IAS 18 og IAS 11 samt 

ED 2011.  

  

På baggrund af resultaterne identificeret i konsekvensanalysen i kapitel 6, foretages der i kapitel 7 en vurde-

ring af om konvergensprojektets formål og målsætninger er opfyldt.  

 

Hvert kapitel afsluttes med en delkonklusion, som danner grundlag for afhandlingens hovedkonklusion, som 

fremstilles i kapitel 8. Endelig foretages en perspektivering af afhandlingens emne i kapitel 9. Perspektive-

ringen vil indeholde forfatterens subjektive vurderinger af konvergensprojektet vedrørende omsætning.  

 

1.5 Metodevalg  

Tilgangsvinkelen i afhandlingen vil være en kombination af teori, regulering og praksis. Afhandlingens pri-

mære tilgang er dog med udgangspunkt i teorien, som følge af afhandlingens valgte område og problemstil-

ling. Metoden for udarbejdelse af opgaven kan illustreres som en omvendt trekant, hvor der foretages en 

objektiv redegørelse for de gældende love og regnskabsstandarder. Redegørelsen af den gældende lovgivning 

suppleres derefter med praktiske eksempler, som indeholder subjektive vurderinger af eventuelle konsekven-

ser. Der vil således i afhandlingen blive anvendt deskriptiv regnskabsteori i forhold til redegørelsen af de 

gældende love og regnskabsstandarder på området. Normativ regnskabsteori vil blive anvendt i afhandlin-

gens analysedel, hvor det igennem en teoretisk og praktisk analyse forsøges at identificere ED 2011s ind-

virkning på indregning og måling af omsætning i forhold til nuværende praksis. For bedre at konkretisere 

samt belyse indvirkningen ved implementering af ED 2011 i dens nuværende form, foretages den praktiske 

analyse i form af konsekvensanalysen på baggrund af forskellige case. Casene er fabrikeret på baggrund af 

egen tilvirkning samt inspiration fra øvrige artikler mv.  

 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 16  

 

1.6 Målgruppe 

Nærværende afhandling henvender sig primært til regnskabsbrugere, som ønsker viden om konvergenspro-

jekt vedrørende omsætning fra IASB/FASB, indhold af ED 2011 samt potentielle indvirkninger på fremtidi-

ge indregning og måling af omsætning i forhold til nuværende praksis. Afhandlingens sekundære målgruppe 

er cand.merc.aud. studerende og øvrige interessenter, som måtte ønske viden om det generelle indhold af ED 

2011, baggrund for dens udarbejdelse med videre. Afhandlingen er udarbejdet med fokus på den primære 

målgruppe, hvorfor der kan opstå forudsætninger, som den sekundære målgruppe måtte have, men som ikke 

vil blive nærmere gennemgået eller belyst under hensyntagen til, at denne afhandling er skrevet til den pri-

mære målgruppe.  

 

1.7 Litteraturomtale og kildekritik  

Afhandlingen vil anvende lovgivningen i form af begrebsrammerne i IFRS, IAS og US GAAP, som regule-

rer omsætning. Disse primære kilder vurderes at være objektive. Nærværende afhandling vil også anvende 

sekundære kilder, såsom kommentarer og høringssvar til både ED 2010 og ED 2011, artikler, referater af 

IASB/FASBs møder med videre. Disse sekundære kilder kan indeholde forskellige forfatteres subjektive 

holdninger og forslag til fortolkninger. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at formålet hermed ikke er at 

sammenligne de forskellige forfatteres holdninger og deres fortolkningsbidrag omhandlende konvergenspro-

jektet vedrørende omsætning. Hensigten er derimod, at ved at inddrage flere forskellige synsvinkler til af-

handlingens emne og problemstilling, gives læseren en større indsigt og perspektivering i relation til at kunne 

forholde sig kritisk til afhandlingens emne og problemstilling. I denne forbindelse skal det nævnes, at idet 

konvergensprojektet vedrørende omsætning er et samarbejde mellem på den ene side IASB og på den anden 

side FASB, er der, i det omfang det er muligt, indhentet artikler og litteratur fra både Europa og USA for at 

få en mindre biased synsvinkel. Ved gennemgang af høringssvarene på ED 2010 og ED 2011, er der ligele-

des, så vidt muligt, også taget hensyn til, at høringssvarene skal være repræsentativ for såvel Europa som for 

USA.  
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Kapitel 2. IASBs og FASBs begrebsrammer 

2.1 Indledning og formål 

Som tidligere nævnt opererer IASB og FASB begge med en såkaldt begrebsramme
9
, som fastlægger den 

overordnede ramme for udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab. I begrebsrammen fastlægges endvidere 

formålet med årsregnskabet samt en definition af årsregnskabets grundlæggende elementer, herunder omsæt-

ning. Formålet med dette kapitel er, at redegøre for begrebsrammernes indhold i relation til definition samt 

indregnings- og målingskriterier for omsætning. Viden fra dette kapitel skal danne grundlag for en senere 

sammenholdelse og vurdering af ED 2011s bestemmelser af definition samt indregnings- og målingskriterier 

for omsætning. 

 

2.2 IASBs begrebsramme (IFRS Framework) 

IASBs begrebsramme, også kaldet IFRS Framework
 10

, har udover formålet som nævnt i indledningen, dels 

til formål at fungere som grundsten ved udvikling og opdatering af standarder samt dels at fungere som vej-

ledning for virksomhederne, såfremt en regnskabsmæssig problemstilling ikke behandles i nogen anden 

standard eller fortolkningsbidrag.   

 

Det skal bemærkes, at IFRS Framework ikke er en del af de officielle regnskabsstandarder under IASB og 

har ikke en forrang overfor disse. Af samme grund er IFRS Framework ikke nødvendigvis i overensstem-

melse med alle IASBs øvrige regnskabsstandarder. Begrebsrammen angiver de overordnede formål med den 

finansielle rapportering med følgende ordlyd:  

 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående, at IFRS Frameworks primære målsætning er, at bidrage til finansielle informa-

tioner, som skal hjælpe nuværende og fremtidige investorer, lånegivere og andre kreditorer til at træffe øko-

nomiske beslutninger. Hensyntagen er således vægtet på regnskabsbrugerne, hvorfor det må formodes, at 

hensynet til regnskabsaflæggeren må være af sekundær karakter. Begrebsrammens målsætning med finansiel 

rapportering er i tråd med målsætningen i den kommende nye fælles begrebsramme fra IASB/FASB som 

omtalt i kapitel 1. 

                                                      
9 IASB anvender udtrykket ”Framework” og FASB anvender udtrykket ”Conceptuel Framework”. Begge udtryk kan på dansk oversættes til enten 

begrebsramme eller referenceramme. I afhandlingen er udtrykket IASB begrebsramme synonym med IFRS Framework. 
10 IASBs begrebsramme blev udarbejdet og godkendt af International Accounting Standard Commitee (IASC) i april 1989 og publiceret i juli 1989. 

IASB godkendte og vedtog begrebsrammen som en del af IASBs regelsæt i år 2001. I år 2010 blev begrebsrammen opdateret og fik navnet ”Concep-

tual Framwork for Financial Reporting 2010”, som i forkortet version går under betegnelsen ”IFRS Framework” 
(http://www.iasplus.com/en/standards/standard4).  

“The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity 

that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing 

resources to the entity”. (IFRS Framework, kapitel 1, OB2) 

 

http://www.iasplus.com/en/standards/standard4
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2.2.1 Definition af omsætning 

IASBs begrebsramme opererer ikke med en egentlig definition af omsætning, men derimod indtægter. Ind-

tægter kan betragtes som et fælles begreb dækkende alle typer af aktiviteter, som skaber indtægter, herunder 

både omsætning og gevinster. IASBs begrebsramme angiver følgende definition af omsætning: 

 

 

 

 

Det kan af ovenstående udledes, at begrebsrammen definerer omsætning som et resultat af stigninger i øko-

nomiske fordele i form af stigning i aktiver eller fald i forpligtelser, og som bidrager til værdi for ejerne. Af 

ovenstående kan det endvidere udledes, at begrebsrammens definition af omsætning er baseret på en formue-

orienteret regnskabsteori, idet balancen er omdrejningspunkt, mens resultatopgørelsen er et resultat af stig-

ning eller fald i balanceposterne
11

.  

 

IABSs begrebsramme beskriver desuden i kapitel 4, afsnit 29 og 30, at definition af indtægter omfatter både 

omsætning og gevinster. Dog fremkommer omsætning igennem virksomhedens ordinære aktiviteter, mens 

gevinster omfatter andre former for indtægter, der ikke er fremkommet igennem virksomhedens ordinære 

aktiviteter, og som opfylder øvrige definition for indtægter
12

. Virksomhedens ordinære aktiviteter kan præci-

seres som værende de driftsaktiviteter, som virksomheden normalt opererer inden for, og som er i henhold til 

virksomhedens overordnede strategi og målsætning. 

 

2.2.2 Indregningskriterier  

IFRS Framework kapitel 4, afsnit 38 beskriver indregningskriterierne for omsætning. Det fremgår heraf, at 

indtægter kan indregnes når:  

 

 

 

Ovenstående definerer, at omsætning kan indregnes, når to grundlæggende kriterier er opfyldt. Ét, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilfalde virksomheden og to, 

når værdien af transaktionen kan måles pålideligt. IFRS Framework kapitel 4, afsnit 47 præciserer derudover 

i relation til ordlyden vedrørende stigning i økonomiske fordele, at indregning af omsætning i praksis sker i 

relation til stigninger i aktiver eller fald i forpligtelser. Med afsæt i denne formulering, kan det konkluderes, 

at indregningskriterierne er baseret på den formueorienterede regnskabsteori.  

                                                      
11 Elling, Jens O.: ”Årsrapporten – teori og regulering”, s. 84.  
12 Gevinster som opfylder øvrige definition for indtægter er typisk i form af værdiregulering af aktiver.  

”Income is 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”. (IFRS Framework, kapitel 4, afsnit 4.25) 

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”. 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 19  

 

2.2.3 Målingskriterier 

Måling af omsætning omhandler, til hvilken værdi omsætning skal indregnes til. IFRS Framework kapitel 4, 

afsnit 55 angiver de overordnede målingskriterier, men ikke noget specifikt i relation til omsætning. IFRS 

Framework opererer med følgende fire målingskriterier: 

 

 

 

 

Ovenstående fire målingskriterier er angivet som mulige og kan også anvendes i kombination. IFRS 

Framework henviser til de enkelte regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag for nærmere vejledning. I rela-

tion til omsætning skal et nærmere målingskriterium som udgangspunkt findes i IAS 18.   

 

2.3 FASBs begrebsramme (FASB’s Conceptual Framework) 

FASBs begrebsramme er også bedre kendt som ”FASB’s Conceptual Framework for Financial Reporting”. 

Modsat IFRS Framework findes der ikke en samlet begrebsramme under FASB. FASBs begrebsramme be-

står af nogle såkaldte ”Concepts Statements
13

”, som samlet kan angives at udgøre FASBs begrebsramme. De 

3 vigtigste CON i relation til omsætning er følgende: 

 Concepts Statement No 5, Recognition and Measurement in Financial Statements of Business En-

terprises  

 Concepts Statement No 6, Elements of Financial Statements  

 Concepts Statement No 7, Using Cash flow Information and Present Value in Accounting Measure-

ment. 

 

FASBs begrebsramme kan sammenfattes at have samme formålsbestemmelse med finansiel rapportering 

som stadfæstet i IASBs begrebsramme. Nemlig dels at bidrage med finansielle informationer, som skal hjæl-

pe regnskabsbrugere i at træffe økonomiske beslutninger og dels at støtte og vejlede udstederne ved udarbej-

delse af nye regnskabsstandarder. Ligesom med IASBs begrebsramme har FASBs begrebsramme ikke nogen 

egentlig forpligtelse for virksomhederne. FASBs begrebsramme er ikke en del af de almindeligt anerkendte 

regnskabsprincipper i USA
14

.   

 

2.3.1 Definition af omsætning 

Definition af omsætning under FASBs begrebsramme er defineret i CON 6 med følgende ordlyd: 

 

                                                      
13 Forkortelsen CON anvendes herefter.  
14 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156317989. 

 Historical cost (Historisk kostpris) 

 Current cost (Dagsværdi)  

 Net realisable (settlement) value (Nettorealisationsværdi) 

 Present value (discounted) (diskonteret nutidsværdi) 
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Det fremgår af ovenstående, at omsætning defineres som en monetær tilstrømning, der bidrager til en for-

øgelse af aktiver eller fald i forpligtelser i forbindelse med levering af varer, tjenesteydelser eller anden akti-

vitet, som led i selskabets primære aktivitet. Definitionen er i overensstemmelse med den formueorienterede 

regnskabsteori, idet den, ligesom med IFRS Frameworks definition af omsætning, er baseret på tilstrømning 

af monetære poster. 

 

2.3.2 Indregningskriterier  

Indregnings- og målingskriterier for omsætning er defineret i CON 5, afsnit 83, hvori er anført, at omsætning 

ikke kan indregnes, hvis ikke nedenstående to betingelser er opfyldt: 

 

 

 

Den første betingelse omhandler, at omsætningen skal være realiseret/realiserbar, mens den anden betingelse 

omhandler, at omsætningen skal være indtjent. Jævnfør CON 5, afsnit 83a er omsætning realiseret, hvis den 

solgte vare eller tjenesteydelse er ombyttet med likvider eller krav herpå. Realiserbar går ud på om modydel-

sen for den solgte vare eller tjenesteydelse, hvis der er tale om aktiver, er let omsættelig. Jævnfør CON 5, 

afsnit 83b kan der ikke foretages indregning af omsætning, når omsætning ikke er tjent. Modsat IASB be-

grebsrammens indregningskriterier, som er baseret på en formueorienteret regnskabsteori, lægger FASBs 

begrebsramme vægt på en præsentationsorienteret regnskabsteori, hvor omdrejningspunktet er resultatopgø-

relsen.   

 

2.3.3 Målingskriterier  

Målingskriterium er redegjort i CON 7, og det fremgår heraf, at omsætning skal måles til dagsværdi. Det skal 

præciseres, at det er det modtagne aktiv eller vederlag, som skal måles til dagsværdi og ikke de solgte varer 

eller tjenesteydelser.   

 

2.4 Sammenholdelse af IASBs og FASBs begrebsrammer 

Det kan opsummeres, at der overordnet ikke er de store forskelle mellem IASBs og FASBs begrebsramme i 

relation til definition samt indregnings- og målingskriterier af omsætning. Begge begrebsrammer har den 

centrale målsætning om at bidrage til finansielle informationer, som skal hjælpe regnskabsbrugerne i at træf-

fe økonomiske beslutninger. IASBs begrebsramme har alligevel en bredere formålsbestemmelse i forhold til 

“Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combina-

tion of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s 

ongoing major or central operations” (CON 6, afsnit 78). 

 

 realized or realizable and (realiseret eller realiserbar og) 

 earned (indtjent)  
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begrebsrammen under FASB i form af begrebsrammenes status. Mens IASBs begrebsramme har en højere 

position i IASBs hierarki af regnskabsmæssige reguleringer, så har FASBs begrebsramme ikke samme status 

i dennes regnskabsmæssige hierarki
15

.  

 

Virksomheder, som aflægger årsregnskab i henhold til IASBs bestemmelser, er udtrykkelig forpligtet til at 

forholde til sig til begrebsrammen i de tilfælde, hvor der ikke er nogen standarder eller fortolkningsbidrag, 

der specifikt kan anvendes, eller som håndterer lignende spørgsmål. Under US GAAP har FASBs begrebs-

ramme ikke nogen højere plads i hierarkiet end regnskabsmæssige lærebøger og i særdeleshed lavere plads i 

hierarkiet end anerkendt og udbredt regnskabsmæssig praksis på området
16

.  

 

IASBs begrebsramme opererer med indregningskriterier som, at det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele forbundet med aktiviteten vil tilflyde virksomheden, samt at det kan måles pålideligt. FASB begrebs-

rammes indregningskriterier for omsætning er derimod centraliseret omkring realisation og indtjening. IASB 

begrebsrammens indregningskriterier er dermed baseret på den formueorienterede regnskabsteori, mens 

FASB begrebsrammens indregningskriterier er baseret på den præsentationsorienterede regnskabsteori. I 

relation til måling af omsætning, angiver IASBs begrebsramme fire valgmuligheder, heriblandt indgår må-

ling til dagsværdi. FASBs begrebsramme angiver specifikt, at det modtagne aktiv eller vederlag skal måles 

til dagsværdi. Anvendelse af dagsværdimålingen i begge begrebsrammer er dermed konkluderet at være med 

afsæt i den formueorienterede regnskabsteori. 

 

2.5 Ny fælles begrebsramme fra IASB og FASB (Conceptual Framework)  

Som omtalt i kapitel 1, har IASB og FASB i skrivende stund et igangværende konvergensprojekt vedrørende 

en ny fælles begrebsramme, som skal erstatte nuværende begrebsramme under IASB og FASB
17

. Når to 

begrebsrammer skal samles til et, kan der ikke tages hensyn til alle forhold. Et nævneværdigt forhold er alli-

gevel, at den nye fælles begrebsramme har videreført den erklærede målsætning om at bidrage til finansielle 

informationer, som skal hjælpe regnskabsbrugerne i at træffe økonomiske beslutninger. Den nye fælles be-

grebsramme vil således fortsat være baseret på beslutningsværdi, og dermed i første omgang fokuseret på 

beslutningstagerne. Med afsæt i værdi for beslutningstagerne, må det formodes, at mere information i regn-

skaberne altid vil være bedre end mindre information. Det kan diskuteres, om en ny begrebsramme under 

hensyntagen til regnskabsproducenten vil være bedre. Uanset model bør der tages hensyn til begge parters 

behov for at skabe balance. Nemlig på den ende side regnskabsbrugernes behov for adgang til finansielle 

                                                      
15 Financial Accounting Standards Advisory Council: “Joint Conceptual Framework Project”, Attachment D, December 2004, s. 2. 
16 Financial Accounting Standards Advisory Council: “Joint Conceptual Framework Project”, Attachment D, December 2004, s. 2. 
17 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm. 
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informationer, og på den anden side regnskabsproducentens behov for beskyttelse af følsomme informationer 

om omsætning.  

 

Et andet forhold, som ligeledes er nævneværdigt i denne forbindelse er, at en fremtidig fælles begrebsramme 

bibeholder hensynet til regnskabsbrugerne med henvisning til specifikt investorerne og kreditorerne. Virk-

somhederne indgår i dag i en koalition af interessegrupper, som også inkluderer medarbejdere, långivere, 

kunder, offentlige myndigheder, ledelsen med videre, ud over kreditorer og investorer. Alle kategorier af 

interessegrupper er nødvendige for, at koalitionen kan fungere og virksomhederne overleve. Med disse af-

sluttende ord, er det derfor med forundring, at den nye fælles begrebsramme ikke har taget højde for denne 

betragtning og også indeholder yderrammen for sociale- og miljømæssige oplysninger i årsregnskabet.  

 

2.6 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at der overordnet ikke eksisterer de store forskelle i begrebsrammen under henholdsvis 

IASB og FASB i relation til definition samt indregnings- og målingskriterier for omsætning. Både IASBs og 

FASBs begrebsramme indeholder den centrale målsætning om at bidrage til finansielle informationer, som 

skal hjælpe regnskabsbrugerne i at træffe økonomiske beslutninger. Denne målsætning bibeholdes i den nye 

fælles begrebsramme, som også er et igangværende konvergensprojekt hos IASB/FASB. IASBs begrebs-

ramme er dog mere overordnet i sine angivelser i relation til definition, indregning og måling af omsætning, 

hvorimod FASBs begrebsramme er mere detaljeret og tydeligere i sine angivelser. Eksempelvis definerer 

IASBs begrebsramme overordnet indtægter, og heraf indirekte omsætning, som resultat i økonomiske forde-

le, der bidrager til værdi for ejerne. FASBs begrebsramme definerer omsætningen specifikt som værende 

monetære tilstrømninger, der bidrager til forøgelse af aktiver eller fald i forpligtelser. Begge definitioner er 

med afsæt i den formueorienterede regnskabsteori. Den eneste væsentlige forskel er i relation til indreg-

ningskriterier, hvor IASBs indregningskriterier er med afsæt i den formueorienterede regnskabsteori, mens 

FASBs indregningskriterier er med afsæt i den præstationsorienterede regnskabsteori. I relation til målings-

kriteriet angiver IASBs begrebsramme fire valgmuligheder, heriblandt dagsværdi, mens FASBs begrebs-

ramme specifikt angiver, at omsætning skal måles til dagsværdi.   

 

Med ovenstående viden om begrebsrammernes definition samt indregnings- og målingskriterier for omsæt-

ning, kan der nu foretages en gennemgang af IAS 18 og IAS 11 under IASB samt SAB 104 under FASB i 

næste kapitel.  
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Kapitel 3. Nuværende regulering for indregning og måling af omsætning 

3.1 Indledning og formål 

Formålet med nærværende kapitel er, at redegøre for den nuværende regulering af omsætning under hen-

holdsvis IASB og FASB. Viden fra dette kapitel skal anvendes ved en senere sammenholdelse mellem den 

nuværende regulering af omsætning og ED 2011s bestemmelser. 

 

3.2 IASB - Nuværende regulering af omsætning  

3.2.1 IAS 18 - Definition af omsætning   

Indregning og måling af omsætning under IASB er som tidligere omtalt reguleret i to regnskabsstandarder, 

henholdsvis IAS 18 Revenue
18

 og IAS 11 Contruction Contracts
19

. Disse standarder har ikke været ændret 

væsentlig siden deres udstedelse i år 1993. IAS 18 er den primære regnskabsstandard for indregning og må-

ling af omsætning, mens IAS 11 specifikt behandler omsætning fra entreprisekontrakter. IAS 18 behandler 

indregning og måling af omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser samt indtægter fra renter, royalties og 

udbytte
20

. IAS 18 definerer omsætning som følgende: 

 

 

 

 

Det kan af ovenstående udledes, at der ingen forskelle eller uoverensstemmelser er på definitionen af omsæt-

ning i IAS 18 sammenholdt med definitionen af omsætning angivet i IASBs begrebsramme jævnfør gen-

nemgangen i afsnit 2.2.1. Endvidere kan det udledes af ordvalget bruttotilgang, at omsætningen skal vises 

som et bruttobeløb. Beløb, der opkræves på vegne af en tredjemand i form af eksempelvis moms og afgifter, 

skal derfor ikke indgå som en del af omsætningen. Sluttelig kan det udledes, at kun indtægter, der er frem-

kommet som led i virksomhedens ordinære drift, kan præsenteres som omsætning, hvilket også er i overens-

stemmelse med IASB begrebsrammens definitioner. 

 

3.2.2 IAS 18 - Indregningskriterier  

Som nævnt i forrige afsnit, så omfatter IAS 18 indregning og måling af tre anvendelsesområder. IAS 18 stil-

ler særlige indregningskriterier inden for hvert af disse tre anvendelsesområder. Set i forhold til opgavens 

problemstilling og relevans, foretages der i det følgende en gennemgang af indregningskriterier for salg af 

varer og tjenesteydelser.  

                                                      
18 Herefter anvendt forkortelsen IAS 18. 
19 Herefter anvendt forkortelsen IAS 11. 
20 IAS 18, afsnit 1. 

”Omsætning er bruttotilgangen af økonomiske fordele i regnskabet, der er opstået som led i en virksomheds ordi-

nære drift, når disse tilgange resulterer i vækst i egenkapitalen, bortset fra forøgelser som følge af indbetalinger 

fra ejere”. (IAS 18, afsnit 7)   
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3.2.2.1 IAS 18 - Indregningskriterier for salg af varer  

Varer kan defineres som produkter, der er produceret med henblik på salg eller købt med videresalg for øje. 

Omsætning fra salg af varer skal indregnes, når nedenstående kriterier alle er opfyldt: 

 

 

 

 
 

 

De to første indregningskriterier for salg af varer kan opsummeres at være relateret til, hvorvidt indtjenings-

processen kan anses som værende reelt overgået til køberen, mens de sidste tre indregningskriterier relaterer 

sig til målbarheden af transaktionen. Første indregningskriterium er det, som i praksis ofte volder størst pro-

blemer for regnskabsaflæggere, idet mange faktorer kan have indflydelse ved vurdering af, hvornår ejen-

domsretten af varen er overført til køberen. 

 

3.2.2.2 IAS 18 - Indregningskriterier for salg af tjenesteydelser    

Tjenesteydelser omfatter virksomhedens udførelse af en aftalt opgave over en aftalt periode. Tjenesteydelser 

kan aftales at skulle leveres over én eller flere regnskabsperioder. Ifølge IAS 18, afsnit 20 skal indregning af 

omsætning fra salg af tjenesteydelser ske, når følgende 4 betingelser, alle er opfyldt: 

 

 

 

 
 

 

Med afsæt i ovenstående betingelser skal levering af tjenesteydelser, som strækker sig over én eller flere 

regnskabsperioder, indregnes i takt med at tjenesteydelsen leveres. Denne indregningsmetode kaldes også for 

produktionsmetoden
21

 og den store udfordring ved at benytte denne metode består i at kunne måle færdiggø-

relsesgraden pålideligt.  

 

3.2.3 IAS 18 - Målingskriterier 

Målingskriterier for omsætning er simple efter IAS 18. Måling skal ske til dagsværdi jævnfør IAS 18, afsnit 

9. Dagsværdien vil typisk være salgsværdien, som er udtrykt i en kontrakt indgået mellem køber og sælger.  

 

                                                      
21 Der henvises til bilag 2 for definition af produktionsmetoden. 

a) Alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejendomsretten er overført til køberen  

b) Sælger bibeholder hverken ledelsesmæssigt engagement i eller kontrol over de solgte varer 

c) Omsætning kan måles pålideligt 

d) Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen tilgår sælger 

e) Omkostninger i forbindelse med transaktionen kan måles pålideligt. (IAS 18, afsnit 14) 

 

a) Omsætningen kan måles pålideligt, 

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

c) transaktionens færdiggørelsesgrad ved regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt, og 

d) omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen og omkostninger forbundet med at fuldføre 

transaktionen, kan måles pålideligt. (IAS 18, afsnit 20). 
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3.2.4 IAS 11 - Entreprisekontrakter  

Omsætning fra levering af tjenesteydelser, der direkte er tilknyttet en entreprisekontrakt, skal behandles i 

henhold til IAS 11. En entreprisekontrakt er karakteriseret ved, at tidspunktet for indgåelse af entreprisekon-

trakten samt tidspunktet for levering og afslutning af kontraktens projekt ofte falder i forskellige regnskabs-

perioder. Definitionen af en entreprisekontrakt gennemgås i nedenstående afsnit.   

 

3.2.4.1 IAS 11 - Definition af en entreprisekontrakt   

IAS 11 afsnit 3 definerer en entreprisekontrakt som værende følgende: 

 

 

 

 

Det kan af ovenstående sammenfattes, at en kontrakt om levering af et standardprodukt og massefremstillede 

varer ikke vil være omfattet af bestemmelserne i IAS 11, idet der skal være tale om en individuelt forhandlet 

kontrakt. IAS 11 foretager ikke en nærmere definition af begrebet individuelt forhandlet kontrakt, hvorfor 

der kan søges fortolkning heraf i IFRIC 15 omhandlende aftale om opførelse af fast ejendom
22

.  

 

IFRIC 15 bidrager med følgende fortolkning af begrebet individuelt forhandlet kontrakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan af ovenstående udledes, at en kontrakts indhold og de dertilhørende betingelser, faktorer og omstæn-

digheder er afgørende i relation til vurderingen af om en kontrakt skal indregnes efter henholdsvis IAS 18 

eller IAS 11. En kontrakt opfylder betingelsen individuelt forhandlet og kan dermed indregnes i henhold til 

IAS 11, såfremt kunden har haft mulighed for at specificere kravene til det leverede aktiv i form af væsentlig 

design- og strukturmæssige forhold mv. Modsætningsvis er betingelsen ikke opfyldt, såfremt kunden kun har 

                                                      
22 IFRIC 15 forventes at blive erstattet af den nye omsætningsstandard. IFRIC 15 indeholder fortolkningsbidrag til at hjælpe virksomhederne med at 
fastslå, hvornår en entreprisekontrakt skal behandles efter henholdsvis IAS 18 og IAS 11.  

“En entreprisekontrakt er en individuelt forhandlet kontrakt omfattende opgørelse af et aktiv, eller en kombinati-

on af nært forbundne aktiver eller aktiver som er indbyrdes afhængige i relation til deres design, teknologi og 

funktion eller deres endelige formål eller anvendelse”. (IAS 11, afsnit 3) 

”IAS 11 finder anvendelse, når aftalen opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, der er fastlagt i IAS 11.3 

”En individuelt forhandlet kontrakt om opførelse af et aktiv eller en kombination af…”. En aftale om opførelse 

af fast ejendom opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, når køberen er i stand til at bestemme de væ-

sentligste konstruktionsmæssige elementer af ejendommens design, før opførelsen påbegyndes, og/eller kan 

bestemme større konstruktionsmæssige ændringer, når byggeriet er påbegyndt (uanset om køber udnytter mu-

ligheden eller ej)”. (IFRIC 15.11) 

”I modsætning hertil betragtes en kontrakt om opførelse af fast ejendom ikke som en entreprisekontrakt, hvis 

køber kun har begrænset mulighed for at påvirke ejendommens design, eksempelvis ved kun at have mulighed 

for at vælge blandt et begrænset antal designs valgt af entreprenøren, eller kun har mulighed for at angive 

mindre variationer i det grundlæggende design. Kontrakten skal derfor behandles som salg af varer efter IAS 

18”. (IFRIC 15.12) 
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haft begrænset mulighed for at påvirke udformning af byggeriet, eksempelvis ændring i basisdesign. Her vil 

kontrakten betragtes som værende en almindelig kontrakt for salg af varer og tjenesteydelser og ikke som 

værende en entreprisekontrakt i henhold til IAS 11. Effekten bliver, at virksomheden skal anvende IAS 18 til 

at identificere, hvorvidt der samlet set er tale om levering af varer eller levering af tjenesteydelser.  

 

3.2.4.2 IAS 11 - Indregning og måling af entreprisekontrakt 

IAS 11, afsnit 22 omhandler, hvornår entrepriseomsætning og –omkostninger skal indregnes. Paragraffen har 

følgende ordlyd: 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående skal entrepriseomsætning og –omkostninger indregnes på baggrund af en 

opgjort færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden er defineret i IAS 11 og er en metode, hvori entreprise-

omsætningen matches med entrepriseomkostninger, der er afholdt i regnskabsperioden i forhold til de samle-

de entrepriseomkostninger
23

. Med andre ord en metode til at udtrykke, hvor langt virksomheden er nået i 

forhold til at færdiggøre entreprisekontrakten. Færdiggørelsesgraden kan opgøres via henholdsvis input-

metoden eller output-metoden
24

. Endvidere skelner IAS 11 mellem fastpriskontrakter og kost-plus-

kontrakter i forhold til, hvornår omsætning og omkostninger vedrørende disse kontrakter kan opgøres pålide-

ligt
25

.  

 

3.2.4.3 IAS 11 - Separation og kombinering af kontrakt med flere elementer 

IAS 11, afsnit 8 angiver kriterierne for, hvornår en kontrakt indeholdende flere elementer, skal behandles og 

indregnes som separate kontrakter. Paragraffen angiver følgende: 

 

 

  

 

Af ovenstående kan det udledes, at de enkelte elementer i kontrakten skal repræsentere en selvstændig værdi 

for kunden, førend et element kan behandles som en selvstændig transaktion. IAS 11 indeholder ikke yderli-

                                                      
23 IAS 11, afsnit 25. 
24 Input-metoden opgør færdiggørelsesgraden på baggrund af de medgåede entrepriseomkostninger, som virksomheden har afholdt i forhold til de 

samlede forventede entrepriseomkostninger. Ved output-metoden opgøres færdiggørelsesgraden på baggrund af en vurdering af, hvor meget virk-

somheden har færdiggjort af entrepriseprojektet i forhold til, hvad virksomheden skal levere i henhold til entreprisekontrakten.  
25 Der henvises til bilag 3 for definition samt indregningskriterier for henholdsvis fastpris- og kost-plus-kontrakter. 

”Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan opgøres pålideligt, skal entrepriseomsætningen og -omkostninger for-

bundet med kontrakten indregnes som henholdsvis omsætning og omkostninger. Omsætning og omkostninger op-

gøres ud fra færdiggørelsesgraden af kontrakten i slutningen af regnskabsperioden. Et forventet tab på en entre-

prisekontrakt skal straks indregnes som en omkostning, jf. paragraf 36”. (IAS 11, afsnit 22) 

 

a) Særskilt forslag for hvert enkelt aktiv er blevet forelagt kunden, 

b) hvert aktiv er blevet forhandlet enkeltvis og såvel virksomheden som kunden har kunnet acceptere eller 

forkaste dele af kontrakten forbundet med hvert aktiv, og 

c) omkostninger og indtægter ved hvert aktiv kan identificeres (IAS 11, afsnit 8) 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 27  

 

gere vejledninger omkring separation af en kontrakt med flere elementer ud over ovenstående kriterier. IAS 

11, afsnit 9 angiver kriterierne for, hvorledes to eller flere kontrakter skal kombineres og indregnes som én 

kontrakt. Betingelserne består af følgende: 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående, at såfremt et element i en kontrakt kun skaber en værdi for kunden ved at funge-

re og indgå sammen med øvrige elementer i kontrakten, skal elementet i kontrakten betragtes som en del af 

en samlet kontrakt. Elementet kan dermed ikke indregnes som en separat transaktion. 

 

3.3 FASB - Nuværende regulering af omsætning 

Som der indledningsvis er omtalt i kapitel 1, findes der i modsætning til IASB, mange detailreguleringer for 

indregning og måling af omsætning under FASB. Detailreguleringerne omfatter over 200 industri- og bran-

chespecifikke vejledninger, standarder og fortolkningsbidrag for omsætning i USA. Staff Accounting Bulle-

tin No 104 (SAB 104) er den omsætningsvejledning i USA, som specificerer, hvorledes hovedbetingelserne i 

FASBs begrebsrammen CON 6 skal behandles, hvorfor denne gennemgås i det følgende.   

 

3.3.1 SAB 104 - Indregningskriterier  

SAB 104 opererer med følgende fire centrale indregningskriterier for omsætning: 

 

 

 

 

Det første kriterium går på, at der skal være overbevisende dokumentation for, at aftalen er indgået. Et ek-

sempel herpå kan være i form af en underskrevet aftale eller kontrakt med kunden. Det andet kriterium går 

på, at leveringen skal have fundet sted. Et eksempel herpå er for eksempel, hvis varen eller tjenesteydelsen er 

leveret til kunden. Det tredje kriterium er, at salgsprisen skal være fast eller være mulig at beregne. Dette 

krav kan siges at have en direkte forbindelse til FASBs grundlæggende betingelse om, at indregning af poster 

i et regnskab skal være målbart. En salgskontrakt om levering af en vare eller tjenesteydelse uden pris eller, 

hvor det endnu ikke er muligt at opgøre prisen på baggrund af kontrakten, vil ikke være i overensstemmelse 

med denne betingelse. Endelig går det fjerde kriterium ud på, at inddrivelse af tilgodehavendet skal være 

overvejende sikkert. Salg til tvivlsomme debitorer kan således ikke som udgangspunkt være overvejende 

1. Persuasive evidence of an arrangement exists;  

2. Delivery has occurred or services have been rendered; 

3. The seller’s price to the buyer is fixed or determinable; and 

4. Collectability is reasonably assured. (SAB-104, side 10-11) 

a) Kontrakterne er forhandlet som en samlet pakke, 

b) kontrakterne er nært forbundet med hinanden, således en del af et enkelt projekt med en samlet overskuds-

margin, 

c) forpligtelserne i kontrakten udføres samtidig eller i forlængelsen af hinanden (IAS 11, afsnit 9)   
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sikkert. Ovenstående fire kriterier peger alle i retning af, at der lægges stor vægt på en korrekt opgørelse af 

balancesiden og dermed også med udgangspunkt i den formueorienterede regnskabsteori. 

 

3.3.2 SAB 104 - Målingskriterier  

Målingskriteriet er ikke reguleret i en specifik standard, som det er under IASB med IAS 18 og IAS 11. Må-

lingskriteriet for omsætning under FASB er derimod reguleret i selve FASBs begrebsramme CON 7. Der 

henvises derfor til afsnit 2.3.3, hvori målingskriteriet er beskrevet.  

 

3.3.3 ASC 605-25 - Omsætning fra kontrakter med multiple elementer 

I relation til indregning og måling af omsætning af en kontrakt med flere elementer, findes der under US 

GAAP en særskilt standard herfor. Accounting Standards Codifikation 605-25 (ASC 605-25) omhandler 

indregning og måling af omsætning fra kontrakter med multiple elementer og angiver, at en kontrakt med 

multiple elementer kan opdeles, og hvert element behandles og indregnes særskilt, hvis følgende to kriterier 

er opfyldt: 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan af ovenstående to betingelser udledes, at separation af en kontrakt med flere elementer forudsætter, 

at den leverede vare har en selvstændig værdi. Enten ved at varen sælges separat af en anden leverandør el-

ler, hvis kunden kan videresælge varen i dens nuværende form. Med andre ord, hvorvidt elementerne er af-

gørende for andre elementer i kontrakten. Endvidere skal det ved generel returret være sandsynligt, at de ikke 

leverede varer bliver leveret, og at dette i al væsentlighed er under sælgerens kontrol. Hvis elementerne i en 

kontrakt ikke opfylder nævnte to betingelser, vil elementerne i kontrakten ikke kunne opdeles i særskilte 

leveringsforpligtelser, men alle elementer i kontrakten betragtes som værende én leveringsforpligtelse og 

skal indregnes som én samlet kontrakt.  

 

3.4 Sammenholdelse af nuværende regulering af omsætning under IASB og FASB  

En opsummering af nuværende regulering af omsætning under IASB kan illustreres via bilag 4. Bilaget illu-

strerer, at den regnskabsmæssige behandling af omsætning under IAS 18 og IAS 11, kan inddeles i tre steps. 

Identifikation af transaktionen i form af salg af varer, salg af tjenesteydelser eller entreprisekontrakt, er sær-

1) “The item or items have a value on a standalone basis if they are sold separately by any vendor or the 

customer could resell the delivered item(s) on a standalone basis. In the context of a customer’s ability to 

resell the delivered item(s), this criterion does not require the existence of an observable market for the 

deliverable(s).  

2) If the arrangement includes a general right of return relative to delivered item, delivery or performance 

of the undelivered item, or item is considered probable and substantially in the control of the vendor” 

(ASC 605-25-25-5). 
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lig vigtig og afgørende for, om transaktionen skal behandles efter henholdsvis IAS 18 eller IAS 11. Modsat 

IAS 18, der som udgangspunkt medfører indregning af omsætning efter salgsmetoden, medfører IAS 11 

indregning af omsætning efter produktionsmetoden. IAS 11 behandler specifikt entreprisekontrakter og for-

udsætter særlig opfyldelse af kriteriet individuelt forhandlet kontrakt. 

 

I modsætning til IASBs regelsæt, så indeholder SAB 104 ikke krav om identifikation af, om der er tale om 

salg af vare, salg af tjenesteydelse eller entreprisekontrakter. Indregningskriterier er desuden heller ikke be-

tinget heraf. Både IASBs og FASBs regelsæt for omsætning er bygget på den formueorienterede regnskabs-

teori og angiver i hovedtræk, at omsætning skal være indtjent og realiseret samt kunne opgøres pålideligt, før 

indregning kan finde sted. IAS 18 lægger dog vægt på overførelse af væsentlige risici, fordele og kontrol til 

køber, mens SAB 104 lægger vægt på overbevisende dokumentation for, at transaktionen har fundet sted. 

Målingskriterierne er de samme under både IASB og FASB. Dagsværdi er angivet som klart målingskriteri-

um for omsætning. I relation til definition af omsætning, så foretager IASB definitionen både i dens begrebs-

ramme og også i de underliggende standarder, herunder IAS 18 og IAS 11. Dette er en forskel i forhold til 

FASB, hvor SAB 104 ikke indeholder nogen egentlig definition af omsætning. IASB definerer omsætning 

som værende bruttotilgangen af økonomiske fordele opstået som led i virksomhedens ordinære drift.    

 

I forhold til indregning og måling af kontrakter med flere elementer, som mange virksomheder i praksis har 

udfordringer med at anvende, er der ikke megen hjælp at hente under IASB udover de generelle bestemmel-

ser i IAS 18 og IAS 11. Under FASB er der derimod hjælp at hente i detailreguleringen ASC 605-25, som 

indeholder specifikke vejledninger til indregning og måling af kontrakter med flere elementer.  

 

3.5 Inkonsistens og svagheder under nuværende regulering af omsætning 

En af målsætninger med ED 2011 er at fjerne inkonsistens og svagheder, som eksisterer under værende regu-

lering af omsætning. For senere i afhandlingen at kunne belyse om denne målsætning er opfyldt, klarlægges i 

de følgende afsnitter inkonsistens og svagheder under nuværende regulering af omsætning.  

 

3.5.1 Principbaserede kontra detailbaserede    

Det forhold, at IASB indeholder to regnskabsstandarder for regulering af omsætning sammenlignet med 

FASBs mange detailreguleringer, er i sig selv være en svaghed med henvisning til ugennemskuelighed. 

IASBs principbaserede tilgang bevirker, at IAS 18 som udgangspunkt skal dække omsætning i alle industrier 

og brancher. Konsekvensen bliver, at IAS 18 bliver utilstrækkelig i grænsetilfælde, hvilket medvirker til en 

uensartet fortolkning og som kan resultere til inkonsistens i regnskabsmæssige behandling af omsætning. 

Den principbaserede tilgang bevirker desuden, at der foreligger fortolkningsmuligheder og råderum for virk-

somhederne til selv at fastsætte de nødvendige skøn og vurderinger ved indregning og måling af omsætning. 
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Modstykke til IASB er FASBs detailbaserede, som heller ikke er problemfri. Anvendelse af et detailbaseret 

regelsæt bevirker, at der kræves hyppig opdatering og fornyelse af standarder og vejledninger for at imøde-

komme udviklingen af salgstransaktioner i samfundet. Der kan således være en risiko for, at der ikke findes 

en standard eller vejledning, som passer til et givent specifikt område for en virksomhed, hvilket kan være 

problematisk og uhensigtsmæssigt.  

 

Forskelligheder ved IASBs og FASBs regelsæt besværliggør dermed sammenligneligheden af de aflagte 

årsregnskaber. Anvendte forudsætninger for den indregnede omsætning under IFRS og IAS er således ikke 

nødvendigvis de samme som for den indregnede omsætning under US GAAP. Dette er et forhold og en 

kendsgerning, som regnskabsbrugere skal være opmærksomme på ved læsning af årsregnskaber aflagt på 

tværs af disse to regelsæt. 

   

3.5.2 Inkonsistens i forhold til begrebsrammer 

Sammenholdelse af den nuværende regulering af omsætning med de respektive begrebsrammer under IASB 

henholdsvis FASB kan det konstateres, at der under IASBs regi foreligger nogle centrale forskelle. IAS 18 

angiver ved salg af varer, at alle væsentlige fordele og risici skal være overført til køber, førend omsætning 

kan indregnes. IASBs begrebsramme angiver derimod ”blot”, at indregningen kan ske, når det er sandsynligt, 

at økonomiske fordele vil tilfalde virksomheden og værdien kan måles pålideligt. Indregningskriterier i IAS 

18 bygger dermed på den præstationsorienterede regnskabsteori, idet avancen ikke må indregnes, førend 

varen fuldstændig er leveret og overgået til køber. Dette er ikke i overensstemmelse med begrebsrammens 

indregningskriterier, som er bygget på den formueorienterede regnskabsteori jævnfør afsnit 2.2.2. 

 

Under FASB angiver SAB 104 fire centrale indregningskriterier, hvor FASB begrebsrammen kun angiver to 

indregningskriterier. Det kan noteres, at indregningskriterierne i SAB 104 ligeledes er med afsæt i den præ-

stationsorienterede regnskabsteori i overensstemmelse med FASBs begrebsramme. SAB 104 understøtter 

dermed CON 5, mens der eksisterer en forskel i forhold til CON 6, som er med afsæt i den formueorientere-

de regnskabsteori.  

 

I relation til målingskriteriet er der ikke nogen forskelle, hverken imellem IASBs og FASBs regulering eller i 

forhold til de respektive begrebsrammer. Dagsværdi er klart angivet som målingskriterieriet for omsætning.  

 

3.5.3 Inkonsistens og svagheder mellem IAS 18 og IAS 11 

På baggrund af gennemgang i dette kapitel kan det anføres, at IAS 18 og IAS 11 bygger på to forskellige 

indregningsprincipper. IAS 11 bygger på indregningsprincipper med udgangspunkt i måling af udvikling i 
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aktiviteten, mens indregningsprincipperne i IAS 18 bygger på risikoovergang og overførelse af risici. Endvi-

dere indeholder IAS 18 to modstridende indregningsprincipper i relation til indtægtsførelse. Salg af varer 

medfører indregning efter faktureringsmetoden, mens salg af tjenesteydelser kan medføre indregning efter 

produktionsmetoden. Forskellige indregningsprincipper kan forårsage forskellige regnskabsmæssig behand-

ling for ellers ensartede økonomiske transaktioner. Et uddrag af anvendt regnskabspraksis fra Simcorps års-

regnskab for 2011 illustrer inkonsistens mellem IAS 18 og IAS 11 i praksis. Der fremgår følgende af selska-

bets anvendte regnskabspraksis for nettoomsætning
26

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående kan det udledes, at Simcorps salg af software og tilknyttede tjenesteydelser bliver indregnet 

på to forskellige måder. Dette selvom det umiddelbart godt kan være tale om samme vare eller tjenesteydel-

se, som selskabet sælger.   

 

3.5.3.1 Fondsrådets afgørelse vedrørende ejendomsprojekter til videresalg 

Et andet eksempel på, at det er svært for virksomhederne i praksis at vurdere, hvornår en transaktion skal 

behandles efter henholdsvis IAS 18 eller IAS 11, er Fondsrådets afgørelse vedrørende ejendomsprojekter til 

videresalg
27

. Dette selvom IFRIC 15 skulle hjælpe virksomhederne med at fortolke, hvornår en entreprise-

kontrakt skal behandles efter henholdsvis IAS 18 og IAS 11. Sagens hovedessens drejer sig om, hvorvidt en 

virksomhed, som udvikler og sælger ejendomsprojekter, kan anvende IAS 11s bestemmelser om løbende 

indregning af omsætning. Den implicerede virksomhed havde regnskabsmæssigt behandlet ejendomsprojek-

terne i henhold til bestemmelserne i IAS 11, afsnit 13 med overbevisning om, at kriteriet individuelt forhand-

let kontrakt var opfyldt, hvorfor der var foretaget løbende indregning af omsætning i takt med udførelse af 

entrepriseprojektet. 

 

Individuelt forhandlet kontrakt er efter Fondsrådets opfattelse som hovedregel karakteriseret ved, at køber 

skal have afgørende indflydelse på byggeriets udformning, design, valg af materiale med videre
28

. Fondsrå-

det fandt, at kriterieriet for individuelt forhandlet kontrakt ikke var opfyldt for den implicerede virksomheds 

                                                      
26 Simcorp er en dansk børsnoteret it-virksomhed, som sælger softwareløsninger, licenser samt tjenesteydelser indenfor kapitalforvaltning, formuefor-

valtning, fondsforvaltning mv. (www.simcorp.com). 
27 Fondsårets afgørelse 30. oktober 2006:”Regnskabsmæssig behandling af ejendomsprojekter til videresalg”. 
28 Fondsårets afgørelse 30. oktober 2006:”Regnskabsmæssig behandling af ejendomsprojekter til videresalg”, s. 5. 

”Ved salg af licens til standardsoftware indregnes licensindtægten straks efter, at softwareleverancen har fundet 

sted, når leverancen af standardsoftware ikke også forudsætter accept af leveret funktionalitet. Når der er krav om 

kundens accept af funktionalitet, indregnes licensindtægten, når accept har fundet sted. Ved aftaler om levering af 

standardsoftware, der omfatter flere elementer, fordeles den samlede kontraktsum på de enkelte elemen-

ter….Konsulentydelser indregnes i takt med arbejdets udførelse. Indtægter fra vedligeholdelsesaftaler indregnes 

lineært over aftaleperioden. Øvrige indtægter fra eksempelvis kursusvirksomhed indregnes i resultatopgørelsen, 

når levering af de pågældende varer og tjenesteydelser har fundet sted”.  
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ejendomsprojekter. Fondsrådet lagde vægt på, at det er altafgørende, at der sker en forhandling mellem sæl-

ger og køber ved indgåelse af kontraktvilkårene, hvilket ikke var aktuelt i tilstrækkelig grad for virksomhe-

dens ejendomsprojekter. Ifølge Fondsrådet skal ejendomsprojekterne derfor i stedet behandles efter IAS 18, 

afsnit 14-19. Virksomheden må som følge heraf først foretage indregning af omsætning ved overdragelses-

tidspunktet og ikke løbende i takt med udførelsen af ejendomsprojektet. Med afsæt i Fondsrådets afgørelse, 

spiller kriterieriet individuelt forhandlet kontrakt altså en vigtig og afgørende rolle i relation til, om omsæt-

ningen kan indregnes efter salgsmetoden eller produktionsmetoden efter den nuværende praksis.  

 

3.6 Delkonklusion 

IASB og FASB har mange fællesnævnere, men også mange forskelligheder i tilgangen til regulering af om-

sætning. IASBs regnskabsstandarder er principbaserede og bygger på overordnede definitioner og retnings-

linjer, hvilket foranlediger brede fortolkningsmuligheder for indregning og måling af omsætning. FASB 

herunder US GAAP er derimod detailbaseret med standarder og vejledninger ned til konkrete og specifikke 

industrier og brancher. Modsat IASB, som indeholder fortolkningsmuligheder til, at virksomheden selv kan 

fastsætte og udøve skøn, er FASB mere præcise i sine bestemmelser, og efterlader derved ikke megen plads 

for egne fortolkninger. FASBs detailbaserede tilgang kræver omvendt behov for en konstant opdatering og 

fornyelse af standarder og vejledninger, hvilket medfører til inkonsistens og spredt regulering af omsætning.  

 

IAS 18 er den primære omsætningsstandard under IASB, mens den tilsvarende standard under FASB er at 

finde i SAB 104. SAB 104 angiver dog kun indregningskriterierne og hverken definition eller målingskriteri-

er. Disse skal findes i FASBs begrebsramme, CON 6 og CON 7. IAS 18 definerer omsætning som værende 

bruttotilgangen af økonomiske fordele opstået som led i virksomhedens ordinære drift, hvilket er i overens-

stemmelse med IASBs begrebsrammens definition. I relation til indregningskriterier angiver IAS 18 speci-

fikke betingelser afhængig af, om der er tale om salg af en vare eller salg af tjenesteydelse, hvilket er en 

modsætning til SAB 104, der ikke indeholder nogen opdeling.  

 

Begge regelsæt er med afsæt i den formueorienterede regnskabsteori og angiver i hovedtræk, at omsætning 

skal være indtjent, realiseret og skal kunne opgøres pålideligt før indregning kan finde sted. IAS 18 lægger 

dog vægt på overførelse af væsentlige risici, fordele og kontrol til køber, mens SAB 104 lægger vægt på 

overbevisende dokumentation for, at transaktionen har fundet sted. Målingskriterierne er de samme under 

både IASB og FASB. Dagsværdi er angivet som klart målingskriterium for omsætning. Modsat IAS 18, der 

som udgangspunkt medfører indregning efter salgsmetoden, så medfører IAS 11 indregning efter produkti-

onsmetoden. IAS 11, som specifikt behandler entreprisekontrakter under IASB, forudsætter opfyldelse af 
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kriteriet om individuelt forhandlet kontrakt førend en kontrakt er omfattet denne standard. Dette stadfæster 

blandt andet afgørelsen fra Fondsrådet om ejendomsprojekter til videresalg.     

 

Inkonsistens og svaghederne i nuværende regulering af omsætning er at finde både indbyrdes mellem IASB 

og FASB, mellem begrebsrammerne og de underliggende standarder samt imellem standarderne. Eksempel-

vis byger IAS 18 og IAS 11 på to forskellige indregningsprincipper, hvilket er medvirkende til tvivlstilfælde 

for, hvornår en transaktion er omfattet af henholdsvis IAS 18 eller IAS 11. I forhold til IASBs og FASBs 

begrebsramme, som fastsætter den overordnede ramme for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskaber, kan 

der endvidere konstateres inkonsistens hertil. Væsentlig inkonsistens er under IASB, hvor indregningskriteri-

er for salg af varer i IAS 18 er med afsæt i den præstationsorienterede regnskabsteori, mens indregningskrite-

rierne i begrebsrammen er med afsæt i den formueorienterede regnskabsteori.  

 

Forskellige tilgange i regulering af omsætning og ikke mindst forskellige indregningskriterier kan forårsage, 

forskellige regnskabsmæssig behandling for ellers ensartede økonomiske transaktioner. Dette medvirker til 

inkonsistens i indregning og måling af omsætning, som resulterer i ikke-sammenlignelighed af aflagte års-

regnskaber på tværs af disse to regelsæt.    

 

Viden om den nuværende regulering af omsætning under IASB og FASB i dette kapitel danner et grundlag 

til den senere sammenholdelse af ED 2011. Inden gennemgangen af ED 2011, som foretages i kapitel 5, gi-

ves der i kapitel 4 en kort baggrundsinformation om konvergensprojektet vedrørende omsætning og en kort 

gennemgang af udvalgte høringssvar på ED 2010 og ED 2011. 
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Kapitel 4. Konvergensprojekt vedrørende omsætning – historisk overblik 

og udvalgte høringssvar på ED 2010 og ED 2011 

 

4.1 Indledning og formål 

Der gives i nærværende kapitel en kort historisk overblik af konvergensprojektet vedrørende omsætning. 

Endvidere gennemgås og belyses udvalgte høringssvar på både ED 2010 og ED 2011
29

. Formålet med dette 

kapitel er at bidrage til en baggrundsviden og indgangsvinkel til den efterfølgende gennemgang af ED 2011 i 

kapitel 5. 

 

4.2 Konvergensprojektets baggrund og formål 

Tidslinjen over konvergensprojektet kan illustrereres via nedenstående figur: 

 
Figur 2: Tidslinje for konvergensprojektet vedrørende omsætning

30
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen om en ny omsætningsstandard blev formelt indgået mellem IASB og FASB i år 2002, hvor aftalen for 

samarbejdet blev underskrevet
31

. For at undgå ressourcespild samt lappeløsninger, som hidtil har været ud-

bredt praksis af IASB, vil IASB og FASB i stedet udvikle en helt ny forbedret standard, som skal eliminere 

inkonsistens og svagheder i nuværende regnskabsstandarder
32

. I årerne efter år 2002 arbejdede IASB og 

FASB med udvikling af flere forskellige indregningsmodeller for den fremtidige indregning af omsætning. 

Bestyrelsen
33

 nåede frem til en indregningsmodel for omsætning kaldet Customer Consideration model
34

. 

Denne model skulle måle omsætningen via leveringsforpligtelserne som en samlet kundebetragtning. Custo-

mer Consideration modellen blev videreudviklet sammen med en frasorteret dagsværdimodel. På baggrund 

                                                      
29 Gennemgang af udvalgte høringssvar på ED 2010 og ED 2011 foretages med udgangspunkt i de høringssvar som IASB og FASB har offentliggjort 

på deres hjemmeside: http://www.fasb.org/project/revenue_recognition.shtml.  
30 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra www.ifrs.org. 
31 Aftalen mellem IASB og FASB blev udmundet i en ”Memorandum of Understanding – A Roadmap for Convergence between IFRS and US GAAP” 

(MoU), som også går under navnet ”The Norwalk Agreement”. 
32 IFRS: ”Snapshot: Revenue from Contracts with Customer”, November 2011, side 2. 
33 Bestyrelsen i IASB/FASB. 
34 Customer Consideration model kan oversættes til at være en Kundeovervejelsesmodel. Modellen blev første gang introduceret af IASB/FASBs 

medarbejdere på et fællesmøde oktober 2007. Modellen tager udgangspunkt i rettighederne i kontrakten, som bliver målt som et samlet beløb lovet til 
kunden som derefter allokeres til de enkelte lovede forpligtelser.  
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af en række drøftelse i Bestyrelsen blev en enkelt kontraktbaseret indregningsmodel af omsætning en realitet.  

 

I december 2008 udsendte IASB og FASB et diskussionsoplæg (Diskussion Paper
35

) for den nye omsæt-

ningsstandard. Formålet med DP var ved hjælp af respondenternes tilbagemeldinger, at stadfæste rammen for 

de overordnede principper for indregning af omsætning. EFRAG
36

 var en af de mange respondenter, som 

havde kommenteret DP og havde i deres debatindlæg anført, at de grundlæggende havde et anderledes syn på 

en indregningsmodel for omsætning i forhold til den foreslået indregningsmodel i DP. EFRAG fandt, at års-

regnskabet vil resultere i større beslutningsværdi for regnskabsbrugerne, hvis indregning af omsætning er 

baseret på måling af de aktiviteter, som virksomhederne udfører for at opfylde kontrakten med kunden, i 

stedet for hvorvidt leveringsforpligtelserne er leveret og opfyldt tilfredsstillende, som Customer Considerati-

on modellen lagde op til
37

.  

 

Som omtalt i kapitel 1, udstedte IASB og FASB det første udkast af den nye omsætningsstandard til høring i 

juni 2010. Tilbagemelding fra respondenterne på første udkast af omsætningsstandarden var overvældende. 

IASB/FASB fandt det derfor nødvendigt, at udsende et revideret udkast af omsætningsstandarden til endnu 

en høring i november 2011. Endelig udgave af omsætningsstandarden forventes at blive udstedt ultimo 2012 

med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2015
38

.  

 

Som også anført i kapitel 1, er de officielle formål med den nye omsætningsstandard angivet som følgende
39

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Høringssvar på ED 2010  

Godt 1.000 høringssvar havde IASB og FASB modtaget på første udkast af omsætningsstandarden, ED 

2010
40

. Det store antal af høringssvar indikerer, at indregning af omsætning har stor betydning og ikke 

                                                      
35 Herefter anvendt forkortelsen DP.  
36 EFRAG står for European Financial Advisory Group og er et privat organ, som blev etableret i år 2011 med det formål at assistere den Europæiske 

Union (EU) med at godkende nye regnskabsstandarder. Organet EFRAG er således en slags teknisk og kvalitetsrådgiver for EU (kil-

de:http://www.efrag.org/Front/c1-262/EFRAG-Facts.aspx). 
37 27/7/2012 EFRAG’s Comment Letter on the IASB’s DP Revenue Recognition in Contracts with Customers  
38 IFRS: ”Snapshot: Revenue from Contracts with Customer”, November 2011, side 20. 
39 ED 2011, ansnit IN2, s. 5. 
40 IASB/FASB Meeting December 2010, Comment letter summary memo. Staff Paper, s. 2.  

a) Remove inconsistencies and weaknesses in existing revenue requirements; 

b) Provide a more robust framework for addressing revenue issues; 

c) Improve comparability of revenue recognition practices across entities, industries, jurisdictions and cap-

ital markets; 

d) Provide more useful information to users of financial statements through improved disclosure require-

ments; and 

e) Simplify the preparation of financial statements by reducing the number of requirements to which an en-

tity must refer.  
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mindst interesse for respondenterne
41

, hvorfor de gerne vil have indflydelse på udformning af omsætnings-

standarden. En anden betragtning kunne være, at bestemmelserne i ED 2010 ikke fremstår tilstrækkeligt klar 

og tydelig for respondenterne, hvorfor der er behov for yderligere uddybning. Bilag 5 illustrerer fordelingen 

af respondenterne i kategorier, og det fremgår heraf, at regnskabsaflæggere udgør cirka halvdelen af alle 

respondenter. Mange af disse respondenter er fra byggebranchen, som stiller skarp kritik af kontrolkonceptet 

i den foreslåede indregningsmodel for omsætning. Det er især på spørgsmålet om, hvornår kontrollen vurde-

res at være overført til kunden i forbindelse med kontinuertlig overførsel af et aktiv under produktion. Re-

spondenterne fandt muligheden for at indregne omsætning løbende i takt med at arbejdet udføres, ikke til-

strækkeligt tilkendegivet i udkastet. Bilag 5 illustrerer endvidere respondenterne geografisk. Af denne illu-

stration kan det udledes, at de fleste af respondenterne kommer fra Nordamerika. Ikke overraskende, at det er 

respondenter fra denne region, som har udtrykt størst interesse for den foreslåede omsætningsstandard. Re-

spondenter herfra er vant til industri-specifikke standarder i stedet for en fælles standard for regnskabsmæs-

sig behandling af omsætning.  

 

4.3.1 Høringssvar fra EFRAG på ED 2010 

EFRAG har også udsendt høringssvar på ED 2010 og bibeholder samme holdning som afgivet til DP i 2008. 

EFRAG støtter fortsat en indregningsmodel for omsætning baseret på måling af aktiviteten, som de mener, 

vil resultere i bedre beslutningsdygtige informationer for regnskabsbrugerne. EFRAG anfører følgende i 

deres høringssvar på ED 2010
42

:   

 

 

 

 

EFRAG anfører derudover en interessant betragtning om, at de ikke mener, at IASB og FASB har forklaret, 

hvorfor den forslåede indregningsmodel vil resultere i forbedrede beslutningsdygtige informationer for regn-

skabsbrugerne. Som anført i indlægget til DP savner EFRAG en debat om, hvorfor omsætning er et vigtigt 

tal, og hvorfor den foreslåede model bidrager til forbedrede regnskabsinformationer i forhold til den nuvæ-

rende praksis for indregning og måling af omsætning.  

 

                                                      
41 Regnskabsbrugerne, som havde kommenteret på spørgsmålene vedrørende ED 2010, bliver herefter benævnt respondenter. Respondenterne, som 

har udsendt høringssvar består af såvel privatorganisationer som virksomheder fra forskellige industrier, men også af offentlige institutioner, som 

varetager forskellige interessegrupper, er at finde. 
42 EFRAG; Revenue from Contracts with Customers, Draft comment letter, oktober 2010 

“EFRAG does not support the proposed control model of revenue recognition, as it believes that an activity-based 

model would result in more decision-useful information…..EFRAG has concerns about the application of the pro-

posed guidance to service contracts. If the IASB proceeds with the proposed control model, EFRAG believes that 

the transfer of control should be considered from the seller’s rather than from the customer’s perspective.”  
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4.4 Høringssvar på ED 2011 

Som tidligere omtalt, har IASB og FASB fundet det nødvendigt at udstede et revideret udkast af omsæt-

ningsstandarden til høring, grundet den massive tilbagemelding, som blev modtaget på ED 2010. I forhold til 

ED 2010 har IASB/FASB ”kun” modtaget 357 høringssvar vedrørende ED 2011. Ikke overraskende, som det 

er tilfældet ved ED 2010, udgør regnskabsaflæggere fortsat mere end halvdelen af alle respondenterne, lige-

som Nordamerika ligeledes udgør halvdelen rent geografisk
43

. Grundprincipperne for indregning og måling 

af omsætning er som udgangspunkt uændret mellem ED 2010 og ED 2011. Der er dog foretaget en række 

detailændringer og præciseringer i ED 2011 som følge af resultatet af respondenternes tilbagemelding på ED 

2010. De væsentlige ændringer mellem ED 2010 og ED 2011 fremgår af bilag 7, hvoraf det kan fastslås, at 

der kun er tale om præciseringer. 

   

Respondenterne udtrykte i deres høringssvar på ED 2011 en bekymring om, at den nye omsætningsstandard 

fortsat forekommer mangelfuld og uklar, hvilket kan resultere i misfortolkninger og inkonsistens. Et andet 

forhold, som går igen i mange af høringssvarene, er bekymringen om de omfattende notekravoplysninger. 

Specielt regnskabsaflæggere påpegede, at det i praksis vil kræve væsentlige ressourcer at implementere ED 

2011. For eksempel udtrykte Microsoft deres bekymring således
44

:  

 

 

 

 

 

 

Det er tankevækkende, at mange af høringssvarene indeholder bekymringen i relation til notekravsoplysnin-

ger, herunder høringssvaret fra Microsoft, når en af målsætningerne med den nye omsætningsstandard er, at 

frembringe mere nyttig information for regnskabsbrugere gennem forbedrede oplysningskrav. Microsoft 

udtrykker endvidere, at ED 2011 umiddelbart vil resultere i en tidligere indtægtsførelse af omsætning i for-

hold til deres nuværende praksis for indregning og måling af omsætning
45

. 

 

4.4.1 Høringssvar fra EFRAG på ED 2011  

Nytteværdien kontra omkostninger ved at implementere ED 2011 i praksis er ligeledes et forhold, som be-

kymrer EFRAG. Det fremgår af deres høringssvar på ED 2011, at de blandt andet finder, at kravene til note-

oplysninger bør målrettes for at sikre, at fordelene står mål med omkostningerne forbundet med at udarbejde 

                                                      
43 Se bilag 6. 
44 Microsoft Corporation, Comment Letter No. 67 on ED 2011, side 1. 
45 Microsoft Corporation, Comment Letter No. 67 on ED 2011, side 2. 

”As we indicated in our response to the original ED, Microsoft continues to be concerned with the significant 

increase in the volume of required disclosures and the seeming absence of taking into account potential new 

disclosure in the context of all existing disclosures…….Microsoft agrees with the disclosure objective to enable 

users of financial statements to understand the nature, amount, timing, and uncertainty of revenue and cash flows 

arising from contracts with customers. However, we disagree with the Basis for Conclusions that the revised 

proposed disclosures achieve an appropriate balance between user´s needs and preparers concerns”. 
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disse oplysninger. Endvidere er EFRAG fortsat uenige i den foreslåede indregningsmodel for omsætning. 

EFRAG er, som tidligere nævnt, af den holdning, at indregning af omsætning bør foretages med udgangs-

punkt i en aktivitetsbaseret indregningsmodel
46

.   

 

4.5 Delkonklusion 

Der er ingen tvivl om, at IASB og FASB er under stort pres for at udarbejde en regnskabsstandard for ind-

regning og måling af omsætning, som er robust og velgennemtænkt, samt ikke mindst anvendelig i alle indu-

strier og på tværs af landegrænser. Konvergensprojektets tidshorisont og omfang af høringssvar på både ED 

2010 og ED 2011 indikerer, at dette ikke er en let opgave.    

 

IASB og FASB har fra projektets start stadfæstet, at en af målsætningerne med den nye omsætningsstandard 

er at fjerne inkonsistens og svagheder, som eksisterer under den nuværende regulering af omsætning. Det er 

derfor nævneværdigt, at tilbagemeldingerne fra respondenterne udviste et stort behov for yderligere vejled-

ninger og præciseringer af den foreslåede indregningsmodel i ED 2011. Det er endvidere nævneværdigt, at 

EFRAG som er en toneangivende respondent, grundlæggende er uenige i den foreslåede indregningsmodel 

og samtidig udtrykker en bekymring i relation til notekravsoplysningerne i ED 2011. Denne betragtning er 

interessant set i forhold til, at konvergensprojektets målsætning er, at frembringe mere nyttige information 

for regnskabsbrugere gennem forbedrede oplysningskrav. 

 

Med ovenstående viden om konvergensprojektets tilblivelse og udvalgte respondenters tilbagemelding på ED 

2010 og ED 2011 i dette kapitel, leder dette os naturligt videre til gennemgangen af ED 2011, som fortages i 

næste kapitel. 

  

                                                      
46 EFRAG, Høringssvar til IASB/FASB på ED 2011 (kommenteringsbrev nr. 354), s. 1. 
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Kapital 5. Fremtidig regulering af omsætning jævnfør ED 2011 

5.1 Indledning og formål 

Viden om indholdet af den foreslåede omsætningsstandard, ED 2011, er en forudsætning for en senere kon-

sekvensanalyse samt sammenholdelse til nuværende regulering af omsætning. Formålet med dette kapitel er 

derfor, at redegøre for indholdet af ED 2011. 

 

5.2 ED 2011 - Anvendelsesområde 

Det angives i ED 2011, at standarden finder anvendelse på alle kontrakter/aftaler med kunden, bortset fra 

kontrakter/aftaler vedrørende finansielle instrumenter, forsikringsaftaler, leasingaftaler og byttetransaktio-

ner
47

. Endvidere angiver ED 2011, at såfremt en kontrakt bestående af elementer, som er omfattet af standar-

den og elementer, som ikke er omfattet af standarden, skal kontraktens enkelte elementer regnskabsmæssigt 

behandles i overensstemmelse med de for elementerne relevante standarder
48

.  

 

5.3 ED 2011 - Definition af omsætning  

ED 2011 angiver i paragraf 1, at udkastet vil finde anvendelse på omsætning, som er i overensstemmelse 

med IASBs begrebsramme. Der er således ikke nogen forskelle i definitionen af omsætning i ED 2011 i for-

hold til IASBs begrebsrammes definition, som er gennemgået i afsnit 2.2.1. 

 

5.4 ED 2011 - Indregning og måling af omsætning   

I forhold til nuværende regulering af omsætning, hvor indregning og måling af omsætning kan inddeles i tre 

steps, så indeholder ED 2011 en fem-trins-model for indregning og måling som følgende: 

 

Figur 3: Indregning af omsætning i henhold til ED 2011
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
47 ED 2011, afsnit 9. 
48 ED 2011, afsnit 11. 
49 Kilde: Egen tilvirkning. 

Step 1: Identificere kontrakten med kunden 

Step 2: Identificere separate præstationsforpligtelser i kontrakten 

Step 3: Fastsæt transaktionsprisen for identificeret kontrakt 

Step 4: Allokere transaktionsprisen på de separate præstationsforpligtelser i kontrakten 

Step 5: Indregne omsætning, når virksomheden har opfyldt præstationsforpligtelser  
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Bilag 8 viser et detaljeret indhold af de enkelte steps i den foreslåede indregningsmodel. Der foretages i det 

følgende en gennemgang af de enkelte steps. 

 

5.4.1 Step 1: Identificere kontrakten med kunden 

For at en salgstransaktion er omfattet af udkastet og indregnes herefter, skal der eksistere en kontrakt med 

kunden jævnfør ED 2011, afsnit 12. En kontrakt kan, som efter de eksisterende regler under IASB, både 

være skriftlig, mundtlig eller en anden form som følge af branchekutyme eller virksomhedens sædvanlige 

forretningsmæssige praksis. En kontrakt skal herudover kunne opfylde samtlige af følgende 4 kriterier, før-

end, der eksisterer en kontrakt, som er omfattet af ED 2011
50

: 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af ovenstående må det derfor modsætningsvis gælde, at der ikke eksisterer en kontrakt, hvis 

hver part i kontrakten kan opsige en uopfyldt kontrakt uden forpligtelser eller anden form for sanktion. En 

uopfyldt kontrakt må i denne forbindelse være i situationen, hvor virksomheden endnu ikke har overført 

varen eller tjenesteydelsen til kunden, og hvor virksomheden endnu ikke har modtaget vederlaget, selvom 

virksomheden er berettiget hertil.  

 

5.4.1.1 Definition af en kunde 

Det er endvidere også vigtig at stadfæste begrebet kunde i forbindelse med step 1. Appendiks A i ED 2011 

indeholder nogle grundlæggende definitioner i relation til forståelse af standardens begreber. Heri er definiti-

onen af en kunde formuleret således: 

 

 

 

Af ovenstående kan det således udledes, at en kunde er enhver part, der har indgået en kontrakt med virk-

somheden om levering af en vare eller en tjenesteydelse, som led i virksomhedens ordinære aktivitet.  

 

5.4.1.2 Sammenlægning af flere kontrakter som én kontrakt 

I tilfælde, hvor der er indgået flere kontrakter med samme kunde, kan der foretages sammenlægning af kon-

trakterne, således at kontrakterne skal indregnes som én kontrakt. Dette forudsætter, at kontrakterne er ind-

                                                      
50 ED 2011, afsnit 14 

1. Kontrakten skal have forretningsmæssig substans 

2. Parterne i kontrakten har godkendt kontrakten og begge parter er forpligtet til at opfylde deres respektive 

forpligtelser  

3. Virksomheden kan identificere hver parts rettigheder i forbindelse med varerne eller tjenesteydelserne, som 

skal overføres  

4. Virksomheden kan identificere betalingsbetingelser for varerne eller tjenesteydelserne, som skal overføres.      

”A party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity’s ordinary 

activities”. 
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gået tidsmæssigt i nærheden af hinanden, og at de er indgået med samme kunde eller en nærtstående part 

hertil. Derudover skal følgende én eller flere af nedenstående betingelser også være opfyldt
51

: 

 

 

 

 

 

Et eksempel på, hvordan ovenstående kan fortolkes og anvendes i praksis, gennemgås i det følgende.  

 

Eksempel 1: Sammenlægning af kontrakter
52

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.4.2 Step 2: Identificere separate præstationsforpligtelser i kontrakten 

Modsat sammenlægning af kontrakter kan der også være situationer, hvor virksomheden skal behandle en 

enkelt kontrakt med kunden som to eller flere kontrakter. Separation af en kontrakt i flere leveringsforplig-

telser er indeholdt som en del af trin 2 og gennemgås i det følgende. 

 

En kontrakt består af de rettigheder og forpligtelser, det påhviler virksomheden at skulle levere til kunden. 

Rettigheder består af virksomhedens krav i form af vederlag eller lignende som modydelse for det købte. 

Forpligtelsen i en kontrakt er derimod virksomhedens præstationsforpligtelse (performance obligation). Når 

en kontrakt er identificeret i step 1, skal virksomheden i step 2 vurdere, hvorvidt en kontrakt indeholder sær-

skilte præstationsforpligtelser til at levere varer og serviceydelser. Med andre ord kan én enkelt kontrakt 

skulle opdeles i flere separate leveringsforpligtelser, der skal behandles og indregnes særskilt. ED 2011 af-

snit 24, definerer præstationsforpligtelse (performance obligation) med følgende ordlyd: 

 

 

 

                                                      
51 ED 2011, afsnit 17. 
52 Kilde: Egen tilvirkning. 

 Kontrakterne er forhandlet som én samlet pakke med et enkelt kommercielt formål 

 Størrelsen af vederlaget i én kontrakt afhænger af en anden kontrakt eller, 

 Varer eller tjenesteydelser lovet i kontrakterne består i en enkelt præstationsforpligtel-

se/leveringsforpligtelse. 

Virksomheden A har på samme dag indgået to kontrakter med kunde B om at levere 1) et anlæg i form af hardware og 2) 

software til vedligeholdelse. Samlet vederlag for disse to kontrakter udgør 100 t.kr. A’s separate salgspris på anlægget samt 

software til vedligeholdelsen er på henholdsvis 85 t.kr. og 25 t.kr. Således har B opnået en samlet rabat på 10% ved at indgå 

begge kontrakter.  

 

I relation til vurdering af opfyldelse af kriterierne for sammenlægning af kontrakter, må det allerførste kriterium vurderes at 

være opfyldt, idet kontrakterne er indgået på samme dag. Dernæst følger om kontrakterne er forhandlet som én samlet pakke, 

hvilket også må siges at være opfyldt. Herefter følger om størrelsen af vederlag i en kontrakt er afhængig af en anden kontrakt, 

hvilket også må vurderes at være opfyldt, idet B i dette tilfælde har opnået en rabat på 10% ved at indgå begge kontrakter 

samtidig, og det antages hermed at der er tale om afhængige priser. Konklusionen bliver, at kontrakterne i eksempel 1 kan 

sammenlægges og indregnes som én kontrakt. 

 

”A performance obligation is a promise in a contract with the customer to transfer a good or service to the custom-

er. Performance obligations include promises that are implied by an entity’s customary business practices, pub-

lished policies or specific statements if those promises create a valid expectation of the customer that the entity will 

transfer a good or service.” 
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Af ovenstående fremgår det, at præstationsforpligtelser består af de løfter, som virksomheden i henhold til 

kontrakten, er forpligtet til at opfylde over for kunden. Disse præstationsforpligtelser kan opdeles i tre for-

skellige typer af forpligtelser: 

1. De umiddelbart identificerbare løfter  

2. Medfølgende løfter som følge af lovkrav 

3. Medfølgende løfter i henhold til praksis/branchekutyme.    

 

Det er således vigtigt at bemærke, at den måde virksomheden normalt agerer på deres forretningsmæssige 

praksis, kan medføre en forpligtelse over for kunden. Det kan være en forpligtelse i sig selv, som virksomhe-

den har over for kunden, hvis det er virksomhedens almindelige forretningspraksis, at der ydes 60 dages 

garanti på virksomhedens solgte produkter. Dette selvom forpligtelsen ikke eksplicit fremgår, eller er inde-

holdt i kontrakten med kunden. Hvis varen eller tjenesteydelsen, som virksomheden skal levere, i høj grad er 

indbyrdes afhængig og er væsentligt tilpasset til kunden, skal virksomheden behandle præstationsforpligtel-

serne som én samlet levering. Ovenstående kan opsummeres i nedenstående tabel, som giver et overblik: 

 

Figur 4: Step 2 – Identificere separate præstationsforpligtelser i kontrakten
53

:  

 

 
 
Det fremgår af ovenstående, at de enkelte præstationsforpligtelser i en kontrakt som udgangspunkt indregnes 

separat, hvis varen eller tjenesteydelsen er forskellig (distinct). At varen eller ydelsen er forskellig kan uddy-

bes med, at varen eller tjenesteydelsen enten er solgt separat i kundens marked, eller kan blive solgt separat. 

Varen eller tjenesteydelsen er desuden forskellig, hvis den kan anvendes særskilt eller sammen med et andet 

produkt, der separat er tilgængelig på markedet. Hvis varen ikke er tilstrækkeligt forskellig, men der derimod 

                                                      
53 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG – New on the Horizon: Revenue recognition for technology companies, s. 4.  

En præstationsforpligtelse er et løfte (implicit eller eksplicit) i en kontrakt med en kunde om at overføre en vare eller service 

  
 

Varen eller tjenesteydelsen er forskellige (”distinct”) hvis: 

 

Forløbet i overførslen af varen/ 
tjenesteydelsen er forskellig fra 

andre varer/tjenesteydelser i sam-
me kontrakt 

  

Og Eller  

Sælgeren regelmæssigt 
sælger varen/ 

tjenesteydelsen separat. 

Kunden kan anvende varen 
eller tjenesteydelsen enten 
alene eller sammen med 

andre ressourcer, som er let 
tilgængelig for kunden 

 
Indregnes separat, medmindre: 1) I høj grad forbundet eller betydelig integreret service og 2) er væsentlig ændret og tilpasset til 
kunden 
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er tale om en høj grad af integration samt kundetilpasning, skal præstationsforpligtelserne i kontrakten ind-

regnes som én præstationsforpligtelse.   

 

I relation til entreprisekontrakter om opførelse af en bygning eller lignende med høj grad af forarbejdning og 

kundetilpasning, kan ovenstående to bestemmelser medføre, at virksomheden derfor ikke behøver at opdele 

byggeentrepriser i separate delleverancer, såsom projektering, fundament, tag, installation osv., men i stedet 

kan indregne den samlede kontrakt som én kontrakt, dog stadig i takt med at arbejdet udføres. Dette er selv-

følgelig under forudsætning af, at kriterierne for løbende indregning kan opfyldes. Når identificering af de 

enkelte separate præstationsforpligtelser i kontrakten er foretaget i step 2, så er step 3 at fastsætte transakti-

onsprisen. Dette gennemgås i det følgende. 

 

5.4.3 Step 3: Fastsæt transaktionsprisen på identificeret kontrakt  

Step 3 i den nye indregningsmodel omhandler fastsættelse af transaktionsprisen og behandler med andre ord 

måling af omsætningen. ED 2011 definerer transaktionsprisen med følgende ordlyd: 

 
 
 

 

 

Af ovenstående kan det udledes, at transaktionsprisen defineres som værende vederlaget virksomheden for-

ventes at modtage fra kunden i modydelse for de leverede varer eller tjenesteydelser. I transaktionsprisen 

medregnes ikke moms, afgifter mv. til tredjemand, og transaktionsprisen er eksklusive effekten af kundens 

kreditrisiko
54

. ED 2011 foreslår derimod, at nedskrivning af tilgodehavender fra salg af varer og tjeneste-

ydelser skal præsenteres som en særskilt linje i regnskabet, dog stadig i tilknytning til omsætningen, hvilket 

vil sige før bruttoavancen. 

 

Når virksomheden skal levere en vare eller en serviceydelse, er det ikke altid, at betalingen udgør en fast pris 

eller er kendt på forhånd. Vederlagets størrelse kan være betinget og afhænge af en eller flere usikre elemen-

ter (variable considerations), såsom bonus, rabatter, refusion mv. I sådanne tilfælde skal virksomheden esti-

mere det totale vederlag, som virksomheden forventer at være berettiget til at modtage i henhold til den ind-

gåede kontrakt. Estimering af vederlag kan enten opgøres som a) det forventede beløb eller b) det bedste 

skøn. Det forventede beløb dækker over summen af alle sandsynlighedsvægtede beløb. Eksempelvis vil det 

være nemt at fastsætte det forventede beløb, hvis virksomheden tidligere har indgået mange kontrakter med 

                                                      
54 Jævnfør ED 2011, afsnit 50. At transaktionsprisen ikke skal indeholde effekten af kundens kreditrisiko, er en ændring i forhold ED 2010, hvor der 
skulle tages højde for dette forhold i opgørelse af transaktionsprisen. Se også bilag 6, hvori denne ændring mellem ED 2010 og ED 2011 fremgår. 

“The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for 

transferring promised goods or services to customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for 

example, sales taxes)”. (ED 2011, afsnit 50)  
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lignende karakteristika. Fastsættelse af forventede eller sandsynlighedsvægtede beløb, kan illustreres med 

følgende eksempel: 

 
Eksempel 2: Fastsættelse af transaktionsprisen

55
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode nummer to, vedrørende det bedste skøn, dækker ganske simpelt over, hvad virksomheden ud fra 

bedste skøn forventer at modtage af vederlag. Der er ikke lagt op til frit valg af metoderne, men virksomhe-

den skal vælge den mest retningsgivende transaktionspris baseret på ovennævnte to metoder. Den valgte 

metode skal anvendes konsekvent i gennem hele kontrakten. Udover de variable overvejelser skal virksom-

heden også tage højde for øvrige hensyn såsom
56

: 

 Time value of money (tidsmæssig værdi af penge) 

 Non-cash consideration (ikke-kontante overvejelser) 

 Consideration payable to a customer (overvejelser vedrørende betalinger til en kunde). 

 

5.4.4 Step 4: Allokere transaktionsprisen ud på de separate præstationsforpligtelser i kon-

trakten  

Når opgørelsen af transaktionsprisen er udført i step 3, er næste step at allokere den opgjorte transaktionspris 

ud på de enkelte identificerede præstationsforpligtelser. ED 2011 angiver, at virksomheden skal allokere 

transaktionsprisen ud på de enkelte præstationsforpligtelser i henhold til den selvstændige salgspris (stand-

alone selling price). Hvis det ikke er direkte muligt at identificere denne selvstændige salgspris, skal virk-

                                                      
55 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG – New on the Horizon: Revenue with Contracts with Customer, juli 2010, s. 19. 
56 ED 2011, afsnit 52. 

Sandsynlighedsvægtet transaktionspris 

Virksomheden X indgår i en kontrakt med kunden Y om effektiviseringsservice over en periode på Z måneder. X vil modtage en 

fast betaling på 10.000 kr. plus en bonus beregnet på baggrund af total effektiviseringsbesparelse for Y. Rammen for fastsættel-

sen af bonussen fremgår af nedenstående tabel: 

Total effektiviseringsbesparelse for kunden Y Bonus  

Fra 1 til 100.000 kr.  1.000 kr. 

Fra 100.000 kr. til 300.000 3.000 kr. 

Over 300.000 kr. 5.000 kr. 

 

Det forudsættes at X har foretaget fastsættelse af sandsynlighederne for opnåelse af bonussen i forhold til de tre trin på hen-

holdsvis 60%, 30% og 10%. Sandsynlighedsvægtet beløb kan hermed opgøres som følgende: 

Sandsynlige udfald Sandsynligheder  Forventet betaling  

11.000 kr. (10.000 kr. + 1.000 kr.) 60% 6.600 kr. 

13.000 kr. (10.000 kr. + 3.000 kr.) 30% 3.900 kr. 

15.000 kr. (10.000 kr. + 5.000 kr.) 10% 1.500 kr. 

Estimeret transaktionspris ved kontraktindgåelse 100% 12.000 kr.  

 

Den sandsynlighedsvægtede transaktionspris ved brug af ovenstående model bliver således 12.000 kr. 

(Note: Hvis anvendt bedste skøn metoden, vil transaktionsprisen derimod være 10.000 kr.) 

 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 45  

 

somheden anvende en anden passende metode til at opgøre den selvstændige salgspris. Nedenstående figur 

illustrerer de tre metoder, virksomheden kan anvendes til at opgøre den selvstændige salgspris. 

 

Figur 5: Metoder til opgørelsen af den selvstændige salgspris
57

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående, kan der anvendes enten justeret markedsvurdering, forventede omkost-

ninger plus en margin eller residualmetoden til at fastsætte den selvstændige salgspris, hvis den ikke er 

direkte observerbar i kontrakten. Der illustreres i det følgende et eksempel på allokering af transaktionsprisen 

i henhold til den selvstændige salgspris. 

 
Eksempel 3: Allokering af transaktionsprisen på baggrund af den selvstændige salgspris

58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ovenstående eksempel illustrerer tydeligt, at salgsprisen for varen eller tjenesteydelsen i en kontrakt ikke er 

enslydende med den selvstændige salgspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Der skal tages hen-

                                                      
57 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG – New on the Horizon: “Revenue recognition for the technology companies”, s. 9.  
58 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG: New on the Horizon: Revenue from Contracts with Customers, juli 2010, s. 24. 

Virksomheden X indgår i en kontrakt med kunden Y om levering af en hardware og tilknyttede serviceydelser i form af vedlige-

holdelsesservice over 1 år for samlet pris på 100.000 kr. X sælger normalt serviceydelserne for en selvstændig salgspris 

(stand-alone selling prise) på 20.000 kr. og selve hardwaren for 100.000 kr. Ved indgåendelsen af aftalen lover X endvidere at 

levere en opgradering af softwaren til hardwaren, hvilket ikke vil udløse en merbetaling for Y. X estimerer, at denne opgrade-

ring af softwaren har en selvstændig markedsværdi på 10.000 kr.  

 

X har således 3 præstationsforpligtelser, som de skal opfylde. Et, levering af hardware, to, levering af vedligeholdelsesservicen 

og tre, softwareopdateringen. X skal allokere vederlaget på 125.000 kr. baseret på de bedste selvstændige salgspriser på de tre 

præstationsforpligtelser, som kan opgøres således: 

 

Præstationsforpligtelser ”Stand-alone” salgspris Salgsprisratio Allokering af salgspris 

Hardware 100.000 kr. 77% 77.000 kr. 

1 års vedligeholdelsesservice  20.000 kr. 15% 15.000 kr. 

Opgradering af software 10.000 kr. 8% 8.000 kr. 

Total  130.000 kr. 100% 100.000 kr. 

 

Denne metode tager udgangspunkt i, at virksomheden foretager en vurde-
ring af, hvad kunden vil betale for varen eller tjenesteydelsen, i forhold til 
lignende produkter på markedet, justeret i forhold til virksomhedens om-
kostninger og marginstruktur.  

  
Justeret markedsvurdering 
(Adjusted market asses-
sment) 

  

Forventede omkost-
ninger plus en margin  
(Expected cost plus a 
margin) 

Denne metode tager udgangspunkt i virksomhedens beregning af 
forventede omkostninger i forhold til at levere varen eller tjenesteydel-
sen, tillagt en passende avance. 

  
Residualmetoden (Resi-
dual approach) 

Denne metode anvendes, hvis den selvstændige salgspris for varen eller 
tjenesteydelsen enten er meget variabel eller usikker, men der er obser-
verbare selvstændige salgspriser for de øvrige resterende præstationsfor-
pligtelser i kontrakten. I denne situation vil den selvstændige salgspris 
være den samlede salgspris fratrukket selvstændig salgspris på de øvrige 
leveringer. 
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syn til variable overvejelser og betingelser, såsom bonus, rabatter osv. En eventuel rabat til kunden skal end-

videre fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte leveringsforpligtelser i kontrakten. Det skal bemærkes, at 

de ovennævnte tre metoder til opgørelse af den selvstændige salgspris, ikke er de eneste tilladte metoder. ED 

2011, hverken udelukker eller anfører, at én bestemt metode skal anvendes til estimering af den selvstændige 

salgspris. Enhver rimelig metode til opgørelse af den selvstændige salgspris, må således antages at være til-

ladt, så længe virksomheden maksimerer anvendelsen af observerbare selvstændige salgspriser
59

.  

 

5.4.5 Step 5: Indregne omsætning, når virksomheden har opfyldt præstationsforpligtelser i 

kontrakten 

Når virksomheden har opfyldt en præstationsforpligtelse, skal virksomheden indregne et beløb som omsæt-

ning svarende til den opgjorte selvstændige salgspris, der er allokeret til den opfyldte leveringsforpligtelse
60

. 

Indregningen af omsætningen kan dog kun ske, hvis kunden har opnået kontrol af den lovede vare eller tje-

nesteydelse. Kunden har opnået kontrol, når kunden får direkte anvendelse af fordele af varen eller tjeneste-

ydelsen samt muligheden for at forhindre anden part i direkte anvendelse af varen eller tjenesteydelsen. Ud-

fordringen i step 5 bliver dermed at afgøre, hvornår kunden vurderes at have opnået tilstrækkelig kontrol af 

varen eller tjenesteydelsen til, at virksomheden må foretage indregning af omsætningen. 

 

Ved salg af en vare eller tjenesteydelse, hvor levering sker samtidig ved betalingen, vil der ofte ikke opstå 

udfordringer ved at afgøre, hvorvidt kunden har opnået kontrol. Udfordringerne opstår, når kontrol af varen 

og tjenesteydelsen løbende overføres til kunden i takt med at arbejdet udføres. Til imødegåelse af disse ud-

fordringer angiver ED 2011, at virksomheden som udgangspunkt skal fastlægge, hvorvidt der har været tale 

om en levering over tid. Hvis dette er tilfældet, skal omsætningen indregnes over tid. Hvis ikke, skal omsæt-

ningen indregnes på det tidspunkt, hvor kontrollen af varen eller tjenesteydelsen overføres til kunden
61

. Det 

kan således opsummeres, at ED 2011 opererer med to centrale indregningskriterier. Indregning af omsætning 

kan finde sted som; 1); ”at point of time”, det vil sige indregning på et bestemt tidspunkt, eller 2; ”over 

time” det vil sige indregning løbende over tid. Overførsel af kontrol til kunden skal vurderes særskilt alt 

efter, om der er tale om levering af en vare eller en tjenesteydelse. Indikationer på, hvornår kontrollen er 

overført til kunden for henholdsvis en vare og en tjenesteydelse, kan angives som beskrevet i det følgende 

afsnit. 

 

                                                      
59 Ernst & Young: “Revenue from Contracts with Customer - the road to convergence” s. 24. 
60 ED 2011, afsnit IN22. 
61 KPMG – New on the Horizon: “Revenue with Contracts with Customers”, s. 10. 
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5.4.5.1 Indikationer på overførsel af kontrol af varer  

Virksomheden skal indregne omsætning fra varer, når kunden har opnået kontrol, som omfatter følgende
62

: 

 

 

 

 
 

Det skal fremhæves, at ingen af de ovennævnte punkter i sig selv kan afgøre, hvorvidt kontrollen af varen er 

overført til kunden. Der skal foretages en konkret vurdering i forhold til den enkelte præstationsforpligtelse i 

kontrakten.  

 

5.4.5.2 Indikationer på overførsel af kontrol af tjenesteydelser 

Ved afgørelse af hvornår en tjenesteydelse, som typisk bliver leveret over tid, er overført til kunden, og ind-

regningen dermed kan foretages, kan følgende indikationer anvendes
63

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indregning af omsætning ved løbende overførelse af tjenesteydelse, kan illustreres ved hjælp af nedenstående 

eksempel: 

 

Eksempel 4: Allokering af transaktionsprisen
 64

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
62 ED 2011, afsnit IN26.  
63 ED 2011, afsnit IN24 og afsnit 35. 
64 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra KPMG – New on the Horizon: “Revenue with Contracts with Customer”, s. 10. 

1. Kunden har umiddelbart en forpligtelse til at betale 

2. Kunden har juridisk ejendomsretten 

3. Kunden er i fysisk besiddelse af varen 

4. Kunden har væsentlige risici og fordele forbundet med varen  

5. Kunden har accepteret varen  

 Virksomhedens tjenesteydelser til kunden skaber (eller forbedrer) et aktiv, som kunden kontrollerer i takt 

med at aktivet skabes 

 Virksomhedens tjenesteydelser til kunder skaber ikke et aktiv med alternativ anvendelse for virksomheden, 

og mindst ét et af følgende kriterier er opfyldt: 

1. Kunden opnår og samtidig forbruger fordele af tjenesteydelsen i takt med at virksomheden udfører 

denne 

2. En anden leverandør behøver ikke at genudføre det arbejde, som virksomheden har afsluttet til dato, 

hvis denne anden leverandør skal opfylde de resterende forpligtelser til kunden, eller 

3. Virksomheden har ret til at modtage betaling for udført tjenesteydelse leveret til dato, og virksom-

heden forventer at færdiggøre og opfylde kontrakten som lovet. 

Virksomheden X indgår i en kontrakt med kunden Y om, at udvikle og installere software til styring af kundedatabase. Der 

foretages løbende betaling i takt med, at hver fase af projektet afsluttes. Hvis kontrakten ophæves, overdrages den delvist 

færdige software til Y. X er udelukket fra at foretage ændringer i softwaren til brug for andre kunder.  

 

I dette eksempel har X ikke skabt et aktiv med en alternativ anvendelse, fordi X er udelukket fra at foretage ændringer i soft-

waren til brug for andre kunder. X er endvidere berettiget til at modtage betaling for udført tjenesteydelse til dato, og X for-

venter at fuldføre projektet. X opfylder således i dette eksempel, kriterierne for indregning af omsætning over tid. 
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Hvis det fastlægges, at der er tale om leveringsforpligtelser, som opfylder kriterierne for løbende indregning, 

må indregningen kun finde sted, hvis virksomheden kan måle leverancens fremskridt pålideligt. ED 2011, 

afsnit 40-48 angiver output- og inputmetoden, som kan anvendes til at måle leverancens progression. Meto-

derne til at opgøre leverancens fremskridt, ligner den input- og outputmetode, som anvendes under IAS 11, 

jævnfør gennemgangen i kapitel 3. 

 

5.5 Notekravsoplysninger  

Som kort berørt i kapitel 4, indeholder ED 2011 skærpede notekravsoplysninger for omsætning i forhold de 

nuværende notekrav. For at regnskabsbrugerne skal kunne forstå indregnet omsætningstal i årsregnskabet, 

skal virksomheden oplyse både arten, størrelsen, timingen og usikkerheder vedrørende den indregnede om-

sætning. ED 2011 angiver følgende notekrav for omsætning
65

: 

 

 

 

   

 

Af ovenstående kan det udledes, at notekravoplysninger for omsætning ikke kun tæller dens beløbsmæssige 

størrelse, men også de kvalitative oplysninger i form af virksomhedens skønsmæssige vurderinger af de en-

kelte indregnede kontrakter, som udgør en væsentlig del af notekravene.  

 

5.6 Sammenholdelse af ED 2011 i forhold til IASBs og FASBs begrebsrammer 

Som det er blevet konkluderet i kapitel 2, bygger både begrebsrammen under IASB og FASB overordnet på 

den formueorienterede regnskabsteori, hvor omdrejningspunktet er balanceposterne. Denne tilgang kan kon-

stateres at være videreført i ED 2011, hvor definition samt indregning og måling af omsætning ligeledes er 

med afsæt i den formueorienterede regnskabsteori. Målingskriterierne i ED 2011 er centreret om, at omsæt-

ningen bliver målt til en så tilnærmet dagsværdi som muligt ud fra den betragtning, at der skal tages hensyn 

til usikre variabler og hensyntagen. I relation til indregningskriterierne fokuserer ED 2011 på balancesiden, 

idet der lægges vægt på overførsel af kontrol og ikke på aktivitetens udførelse.  

 

Selvom ED 2011 er resultatet af et konvergensprojekt mellem IASB og FASb, kan det dog konstateres at ED 

2011 i høj grad er influeret af IASB. ED er nemlig principbaserede og sig dermed læner sig op ad IASBs 

nuværende tilgang for indregning og måling af omsætning i modsætning til FASBs tilgang, som er detailba-

serede.   

                                                      
65 ED 2011, afsnit 109. 

 Virksomhedens kontrakter med kunden inklusive en afstemning af balanceposterne vedrørende kontrakten 

 Væsentlige skønsmæssige vurderinger og ændringer i skønsmæssige vurderinger foretaget i forbindelse 

med anvendelse af kravene til kontrakten. 

 Ethvert aktiv optaget på baggrund af indregnede omkostninger til at opnå eller opfylde en kontrakt med 

kunden.  
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5.7 Delkonklusion 

Bilag 9 indeholder en opsummering af indholdet af den forslåede indregningsmodel i ED 2011. Centrale 

elementer i den nye indregningsmodel er, at flere elementer i en kontrakt som udgangspunkt skal behandles 

som separate præstationsforpligtelser, hvis de er forskellige (distinct), medmindre der er tale om i høj grad 

forbundne eller betydeligt integrerede services eller disse er væsentligt tilpasset til kunden. Et andet centralt 

element i ED 2011 er, at fastsættelse af transaktionspris skal ske ud fra en sandsynlighedsvægtet betragtning, 

hvor der skal tages højde for variable overvejelser og hensyn. Kundens kreditrisiko indgår ikke som en del af 

disse variable overvejelser, men skal præsenteres i tilknytning til omsætning i resultatopgørelsen. Endvidere 

foreslår ED 2011at ved allokering af transaktionsprisen på de separate præstationsforpligtelser skal ske ud 

fra den selvstændige salgspris.  

 

I relation til indregningstidspunktet for omsætning kan det sammenfattes, at ED 2011 grundlæggende inde-

holder to metoder: a) indregning af omsætning på et bestemt tidspunkt (at a point of time) eller b) indregning 

af omsætning løbende over tid (over time). Indregningstidspunktet er endvidere afhængigt af kriteriet ”over-

førsel af kontrol af varen eller tjenesteydelsen til kunden, som spiller en central rolle i forhold til den nuvæ-

rende praksis, hvor kriteriet mere er på risikoovergang.  

 

I forhold til konvergens med begrebsrammernes definition samt indregnings- og målingskriterier under IASB 

og FASB, kan det konstateres ED 2011 overordnet er i overensstemmelse hermed. Det kan konkluderes, at 

ED 2011 er principbaserede og læner sig dermed op af IASBs nuværende regulering af omsætning i mod-

sætning FASB som detailbaserede. Med afsæt i denne betragtning samt det faktum, at ED 2011 indeholder 

krav om anvendelse af estimat og skøn ved fastsættelse og allokering af transaktionsprisen, må det formodes, 

at ED 2011 fortsat vil medføre brede fortolkningsmuligheder og stor råderum for virksomhederne til at fast-

sætte skøn og vurderinger ved indregning og måling af omsætning. 

 

I dette kapitel er indholdet af ED 2011 blevet gennemgået, og definition samt indregnings- og målingskrite-

rier er blevet sammenholdt med begrebsrammernes bestemmelser under IASB henholdsvis FASB. Nærlig-

gende er således en konsekvensanalyse af ED 2011, hvor indvirkningerne og forskelle i forhold til den nuvæ-

rende regulering af omsætning belyses, hvilket foretages i det følgende kapitel.  
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Kapitel 6. Konsekvensanalyse af ED 2011 

6.1 Indledning og formål 

På baggrund af de gennemgåede kapitler i afhandlingen, er der flere indikatorer på, at ED 2011 vil medføre 

væsentlige ændringer i forhold til den nuværende regulering af omsætning. Formålet med dette kapitel er 

derfor, at foretage en konsekvensanalyse af ED 2011 for at identificere og belyse virkningerne af foreslåede 

reguleringer for indregning og måling af omsætning i forhold til den nuværende praksis.  

 

6.2 Praktisk analyse af ED 2011 

Den praktiske analyse foretages med udgangspunkt i fire cases. For at belyse indvirkningerne i forhold til 

den nuværende praksis bliver problemstillingerne i casene først blive behandlet efter den nuværende praksis 

og derefter i forhold til ED 2011s forslåede bestemmelser. Alle casene er med afsæt i it-branchen, idet denne 

branche er en af de brancher, som forventes at blive påvirket væsentligt af den foreslåede indregningsmodel i 

ED 2011. De anvendte cases er alle fiktive men baseret på scenarier, som kan forekomme i en given it-

virksomhed. Resultatet af den regnskabsmæssige behandling af casene under nuværende og fremtidig praksis 

bliver herefter sammenholdt og vurderet. Endvidere perspektiveres resultatet af casene i forhold til udvalgte 

respondenters hørringskommentarer på ED 2011. 

   

6.2.1 Case 1 - Indregningskriterier 

Som tidligere gennemgået i kapitel 5, indeholder den foreslåede indregningsmodel af omsætning i ED 2011 

egentlig to indregningstidspunkter. Der foretages i det følgende en analyse gennem en case indeholdende en 

sammensat kontrakt, som vil blive indregnet efter metoderne ”over tid” henholdsvis på ”et bestemt tids-

punkt” jævnfør ED 2011. Resultatet heraf vil blive sammenholdt resultatet identificeret efter nuværende 

praksis. Der henvises til bilag 10 for beskrivelsen af case 1.  

 

6.2.1.1 Case 1 - Regnskabsmæssig behandling efter nuværende praksis  

Som fremstillet i kapitel 3 om den nuværende regulering af omsætning, skal indregning af omsætning base-

res på substansen i kontrakten frem for formalia. Kontrakten i case 1 kan opdeles i tre selvstændige leve-

ringsforpligtelser. Hver enkelt af disse tre leveringsforpligtelser skal behandles som separate transaktioner i 

regnskabet. Begrundelsen hviler på, at varen og tjenesteydelsen i kontrakten opfylder betingelsen om, at de 

enkeltvis udgør en selvstændig værdi for kunden og at dagsværdien af de enkelte ydelser kan opgøres pålide-

ligt.  
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Som ligeledes fremstillet i kapitel 3, indeholder IAS 18 eller IAS 11 ikke en uddybende vejledning til brug 

for separation af kontrakten ud over ovennævnte. Det er således op til den enkelte virksomhed at skønne, 

hvornår et delelement i en kontrakt vurderes at have en selvstændig værdi for kunden. Det forudsættes i den-

ne forbindelse at betingelsen herfor er opfyldt, idet hvert delelement kan sælges separat, kunden har fuld 

nytte af delelementet uafhængig af de øvrige delelementer i kontrakten, og de økonomiske fordele kan opgø-

res enkeltvis og ikke kun opgøres og vurderes ud fra en helhedsbetragtning.  

 

Klassifikation af elementerne fremgår af bilag 10. Som udgangspunkt skal alle tre delelementer regnskabs-

mæssigt behandles efter IAS 18. Det forudsættes, at faktureringsmetoden kan anvendes som indregningskri-

teriet for software og abonnement, idet levering sker ved fakturering i henhold til casens oplysninger. Betin-

gelser for anvendelse af produktionsmetoden som indregningskriterium vedrørende konsulenttimerne i kon-

trakten i henhold til IAS 11, forudsættes ligeledes at være opfyldt, idet kunden løbende opnår en værdi i takt 

med at arbejdet udføres, og at færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt. Det forudsættes endvidere, at virk-

somheden almindeligvis anvender den relative dagsværdimetode til allokering af det samlede vederlag til de 

enkelte leveringsforpligtelser i kontrakten. I dette tilfælde er det desuden antaget, at virksomheden direkte 

kan henføre rabatten på 120.000 kr. til software og det efterfølgende abonnement for opdatering. 

 

I bilag 10 ses resultatet af allokering af det samlede vederlag ud på de enkelte delelementer i kontrakten ved 

anvendelse af den relative dagsværdismetode under nuværende praksis. På baggrund af ovenstående oplys-

ninger og forudsætninger vil kontrakten i case 1 efter den nuværende regulering af omsætning medføre føl-

gende regnskabsmæssigt resultat: 

 

Tabel 1: Case 1, Regnskabsmæssigt resultat efter den nuværende praksis
66

 

Periode (DKK)  01.01.2012 30.04.2012 31.12.2012 01.01.2013 30.06.2013 I alt 

Tilgodehavender 0 0 0 0 600.000 - 

Forudbetalinger 0 0 0 0 0 - 

Igangværende arbejder 0 50.000 100.000 150.000 0 - 

Omsætning 0 150.000 300.000 450.000 600.000 1.500.000 

Omkostninger -50.000 -100.000 -200.000 -300.000 -415.000 -1.065.000 

Profit -50.000 50.000 100.000 150.000 185.000 435.000 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, indregnes der ikke omsætning vedrørende software og abonnement 

ved levering idet rabatten er allokeret hertil. Omsætning skal i henhold til IAS 18 indregnes med fradrag af 

rabatter i forbindelse med salget. Omsætning fra konsulenttimerne indregnes i henhold til færdiggørelsesgra-

                                                      
66 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 10 for specifikation af bogføring samt beregningerne. 
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den i takt med at projektet udføres, og der indregnes for disse perioder et igangværende arbejde i balancen. 

Det samlede resultat for kontrakten er overskudsgivende med 435.000 kr. 

 

6.2.1.2 Case 1 - Regnskabsmæssig behandling efter fremtidig praksis (kontrol oveføres løbende 

over tid) 

Første og andet step i ED 2011s indregningsmodel er at identificere kontrakten med kunden samt de separate 

præstationsforpligtelser heri. Ligesom efter den nuværende praksis skal indregning af omsætning efter ED 

2011 baseres på substansen af salgskontrakten frem for formalia. Hvis det forudsættes at kontrakten i case 1 

er forhandlet som en samlet pakke med et enkelt kommercielt formål om at foretage implementering af et nyt 

it-system. Endvidere at ydelserne i høj grad er forbundet med hinanden samt at størrelsen af vederlaget i 

kontrakten har været afhængig af en anden kontrakt med henvisning til, at der er opnået en samlet rabat på 

120.000 kr. ved at indgå alle tre kontrakter samlet. Baseret på disse forudsætninger bliver resultatet, at alle 

tre kontrakter skal behandles som én samlet kontrakt. Både software, konsulenttimer og abonnementet til den 

efterfølgende vedligeholdelse og opdatering skal således ses som én samlet leveringsforpligtelse af tjeneste-

ydelser, idet konsulenttimerne er hovedelementet i kontrakten.  

 

Selvom der er tale om en samlet kontrakt forudsættes det, at kunden løbende kan anvende it-systemet i takt 

med at virksomheden udfører implementeringen, hvorfor der er mulighed for løbende indregning. Kriterierne 

for løbende indregning af omsætning forudsætter, som redegjort i kapitel 5, at virksomhedens samlede ydel-

ser ikke skaber et aktiv med alternativ anvendelse for virksomheden. Endvidere skal kunden løbende kunne 

anvende det udførende aktiv, og en anden part behøver ikke at reetablere aktivet for, at kunden får nyttevær-

di af aktivet, hvis de resterende leveringsforpligtelser i kontrakten ikke bliver opfyldt af den involverede 

virksomhed.   

 

Step 3 og 4 i indregningsmodellen i ED 2011 omhandler fastsættelse og allokering af transaktionsprisen ud 

på de separate præstationsforpligtelser for den identificerede kontrakt. Transaktionsprisen er kendt og frem-

går af kontrakten med 1.500.000 kr. Den selvstændige salgspris som skal anvendes ved allokeringen, er der-

med også lig med kontraktsummen, idet der her er tale om én leveringsforpligtelse. Som tidligere gennemgå-

et afhænger tidspunktet for indregning af omsætning jævnfør step 5 i indregningsmodellen i ED 2011 af, 

hvornår kontrollen af leveringsforpligtelsen er overført til kunden. Det forudsættes i case 1, at kontrollen af 

it-ydelserne overføres løbende til kunden i takt med at implementeringen af it-systemet bliver udført. For at 

indregning af omsætningen kan ske løbende over tid, er det en forudsætning, at leverancens fremskridt kan 

måles pålideligt. Målingen af leverancens fremskridt skal enten ske via input- eller outputmetoden. Det for-

udsættes i denne forbindelse, at leverancens fremskridt kan måles pålideligt og at input-metoden er mest 
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anvendelig, idet virksomheden kan opgøre afholdte omkostninger i forhold til totalt forventede omkostnin-

ger. I nedenstående tabel ses resultatet af den regnskabsmæssige behandling af case 1 efter ED 2011, hvor 

kontrollen overføres til kunden løbende over tid. 

 

Tabel 2: Case 1, Regnskabsmæssigt resultat efter ED 2011 - kontrol overføres løbende over tid 
67

 

Periode (DKK)  01.01.2012 30.04.2012 31.12.2012 01.01.2013 30.06.2013 I alt 

Tilgodehavender 0 0 0 0 600.000 - 

Forudbetalinger 0 0 0 0 0 - 

Igangværende arbejder 0 43.500 87.000 130.500 0 - 

Omsætning 0 150.000 300.000 450.000 600.000 1.500.000 

Omkostninger 0 -106.500 -213.000 -319.500 -426.000 -1.065.000 

Profit 0 43.500 87.000 130.500 174.000 435.000 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at det samlede resultat af case 1 stadig er overskudsgivende med 435.000 

kr. ligesom resultatet fremkommet efter den nuværende praksis jævnfør afsnit 6.2.1.1. En væsentlig forskel i 

forhold til resultatet ved den nuværende praksis er, at der ikke indregnes nogen profit eller omsætning førend 

it-ydelserne påbegyndes pr. 31.12.2012.  

 

6.2.1.3 Case 1 - Regnskabsmæssig behandling efter fremtidig praksis (kontrol overføres på et 

bestemt tidspunkt) 

Det forudsættes i dette afsnit at kontrakten i case 1 indeholder en generalklausul om, at it-systemet er virk-

somhedens ejendom, og at kunden først har rettigheder til at ændre i dette, når it-systemet er færdigimple-

menteret den 30.06.2012. Kunden får altså ikke nogen værdi af it-systemet i takt med at arbejdet udføres af 

virksomheden. I henhold til ED 2011 vil resultatet da blive, at indregning af omsætning først kan ske ved 

tidspunktet for endelig og samlet levering af projektet den 30.06.2012. Argumentet herfor ligger i, at færdig-

gørelsen af de enkelte faser ikke vil resultere i et output, som kunden løbende ville kunne anvende i dens 

form. Endvidere ligger argumentet i, at it-systemet ikke vil kunne fungere alene, idet der er stor behov for 

tilpasning af it-systemet til kundens ønsker, førend it-systemet vil skabe en værdi for kunden. Det forudsæt-

tes desuden at it-systemet, som virksomheden leverer, også kan ændres og videresælges i en anden form til 

øvrige kunder, hvis kontrakten ophæves. Resultatet af case 1 på baggrund af ovenstående forudsætninger, vil 

derfor se væsentlig anderledes ud i forhold til de to gennemgåede scenarier. I nedenstående tabel ses regn-

skabsmæssigt resultat af case 1 under ED 2011, hvis kontrollen overføres til kunden på et bestemt tidspunkt. 

 

 

 

                                                      
67 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 10 for specifikation af bogføring samt specifikation af beregningerne. 
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Tabel 3: Case 1, Regnskabsmæssigt resultat efter ED 2011 - kontrol overføres på et bestemt tidspunkt
68

 

Periode (DKK)  01.01.2012 30.04.2012 31.12.2012 01.01.2013 30.06.2013 I alt 

Aktiver             

Tilgodehavender 0 0 0 0 0 - 

Forudbetalinger 0 0 0 0 0 - 

Igangværende arbejder 50.000 100.000 200.000 300.000 0 - 

Passiver             

Modtagne forudbetalinger 100.000 150.000 300.000 450.000 0 - 

Omsætning 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 

Omkostninger 0 0 0 0 -1.065.000 -1.065.000 

Profit 0 0 0 0 435.000 435.000 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, indregnes der hverken profit eller omsætning i perioden før 

30.06.2013, men først ved færdig implementering og levering af det samlede it-system den 30.06.2013. Det 

er således også først på dette tidspunkt, at kontrakten får en resultateffekt i regnskabet ligesom egenkapitalen 

er upåvirket af transaktionen i perioden før 30.06.2013.  

 

6.2.1.4 Case 1 - Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis   

I det følgende foretages en opsummering og sammenholdelse af ovenstående analyser af case 1. 

 
Tabel 4: Case 1, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis - målt på omsætning

69
 

Periode (DKK)  Reference 01.01.2012 30.04.2012 31.12.2012 01.01.2013 30.06.2013 I alt 

Nuværende praksis 
  6.2.1.1 0 150.000 300.000 450.000 600.000 1.500.000 
Fremtidig praksis - kontrol overført 
over tid 
  6.2.1.2 0 150.000 300.000 450.000 600.000 1.500.000 
Fremtidig praksis - kontrol overført 
på et bestemt tidspunkt  6.2.1.3 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ingen forskel målt på omsætning mellem den nuværende og 

fremtidige praksis, hvis levering og overdragelse af kontrollen af aktivet er foretaget løbende over tid. At der 

ikke er nogen forskel mellem den nuværende og fremtidige praksis i den forbindelse, kan imidlertid henføres 

til at salgsrabatten på 120.000 kr. er forudsat at være allokeret til software og abonnementsydelser efter den 

nuværende praksis i analysen. Sammenholdt med den nuværende praksis foreligger den store forskel, når 

kontrollen af varen eller tjenesteydelsen er vurderet til at være overført til kunden på et bestemt tidspunkt, 

selvom der løbende udføres ydelser af virksomheden. I det følgende foretages en sammenholdelse målt på 

profit. 

 

 

 

                                                      
68 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 10 for specifikation af bogføring samt beregningerne. 
69 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises endvidere til bilag 10 for en grafisk illustration af sammenholdelsen.  
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Tabel 5: Case 1, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på profit 
70

 

Periode (DKK)  Reference 01.01.2012 30.04.2012 31.12.2012 01.01.2013 30.06.2013 I alt 

Nuværende praksis 
  6.2.1.1 -50.000 50.000 100.000 150.000 185.000 435.000 
Fremdig praksis – kontrol over-
ført over tid 
  6.2.1.2 0 43.500 87.000 130.500 174.000 435.000 
Fremtidige praksis – kontrol 
overført på et bestemt tidspunkt  6.2.1.3 0 0 0 0 435.000 435.000 

 

Af ovenstående tabel fremgår det tydeligt, at der er stor forskel på profit opgjort efter den nuværende og 

fremtidig praksis, når der er tale om kontrol som overføres på et bestemt tidspunkt. Således kan det også 

konkluderes, at såfremt en virksomhed på nuværende tidspunkt har kontrakter med levering af tjenesteydel-

ser, som udføres over tid, men som ikke kan opfylde ED 2011s betingelser for løbende overførelse af kon-

trol, vil indregningstidspunktet for omsætning blive væsentligt ændret.  

 

Forskellige (Distinct)  

Modsat ovennævnte omstændigheder åbner ED 2011 endvidere mulighed for, at de enkelte delelementer i en 

kontrakt kan indregnes separat, hvis varerne eller tjenesteydelserne er forskellige (distinct). Som gennemgået 

i kapitel 5, angiver ED 2011 ikke en nærmere definition af dette begreb udover, at varerne eller tjenesteydel-

serne er forskellige, hvis de normalt sælges separat eller kan anvendes alene eller sammen med andre res-

sourcer, som er let tilgængelige for kunden. Ud over betingelsen om forskelligt ved separation af elementerne 

i kontrakten, er en anden betingelse, at der ikke er tale om i høj grad forbundne eller betydelig integrerede 

services i kontrakten, som berørt i kapitel 5.  

 

I relation til scenariet i case 1, vil virksomheden således i praksis blive udfordret, men samtidig også få råde-

rum til at vurdere, hvornår en ændring eller kundetilpasning af software kan betragtes som værende tilstræk-

kelig til, at kriteriet i henhold til ED 2011 er opfyldt. Dette kan i praksis fortolkes på forskellige måder, og 

det er op til den enkelte virksomhed at foretage denne skønsmæssige vurdering heraf. Det er i den forbindel-

se værd at fremhæve betragtningen om, hvorfor IASB/FASB ved udviklingen af ED 2011 ikke har gjort brug 

af formuleringen i ASC 605-25, jævnfør gennemgangen i afsnit 3.3.3, hvori kriteriet for separation er, hvor-

vidt elementerne i kontrakten er afgørende for andre elementer i kontrakten. I forhold til den nuværende re-

gulering af omsætning, hvor kriteriet individuelt forhandlet kontrakt er altafgørende for den løbende indreg-

ning, jævnfør Fondsrådets afgørelse af 30. oktober 2006, må det formodes, at sammensatte kontrakter i frem-

tiden vil kunne indregnes tidligere i forhold til nuværende praksis. 

 

 

                                                      
70 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises endvidere til bilag 10 for en grafisk illustration af sammenholdelsen. 
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Overførelse af kontrol over tid (Transfer of control over time)  

Som tidligere omtalt forudsætter løbende indregning af omsætning i ED 2011, at kontrollen af aktivet over-

drages løbende over tid og at leverancens fremskridt kan måles pålideligt. Hvornår kontrollen tilstrækkeligt 

er overført til kunden over tid, kan i praksis være svær at vurdere og måle. Tag eksempelvis produktion af en 

kundes computer, som stadig står opført på virksomhedens varelager. ED 2011 angiver kun indikationer på, 

hvornår kontrollen af en tjenesteydelse, der typisk bliver udført over tid, er overført til kunden. Som ordet 

antyder, er der udelukkende tale om indikationer, hvorfor subjektive vurderinger af virksomhederne vil blive 

nødvendigt. Det fremgår endvidere ikke tydeligt af ED 2011, om kontrollen skal ses fra købers perspektiv, 

sælgers perspektiv eller begge. Det må derfor formodes, at der i praksis vil opstå tvivlsspørgsmål i fortolk-

ning af definitionen ”kontrol”, både juridisk og fysisk kontrol.  

 

Måling af leverancens fremskridt (Measuring the progress over time)    

I relation til måling af leverancens fremskridt angiver ED 2011 henholdsvis input- og outputmetoden til op-

gørelse af færdiggørelsesgraden. Metoderne ligner de metoder, der anvendes under den nuværende praksis 

som tidligere omtalt. Det kan diskuteres, hvilken metode der er den mest retvisende, idet hver metode har 

sine svagheder og styrker alt afhængig af virksomhedens forhold. Det faktum, at der eksisterer to forholdsvis 

forskellige metoder til opgørelsen, må i sig selv siges at formindske og eliminere sammenligneligheden af 

aflagte årsregnskaber. 

 

En anden problemstilling i denne forbindelse er endvidere, at ED 2011 angiver ingen bemærkning om, at 

anvendelse af producerede og leverede enheder til kunden kan anvendes som værende en egnet metode til 

måling af en leverances fremskridt. For en virksomhed med en produktion af en masse homogeniserede 

computere, må det derfor forventes at medføre udfordringer i måling af leverancens fremskridt ved den lø-

bende indregning af omsætning.  

 

Alternativ anvendelse (Alternative use) 

Endelig skal virksomheden være opmærksomme på, at hvis virksomhedens tjenesteydelser skaber et aktiv 

med en alternativ anvendelse for virksomheden, vil levering af denne tjenesteydelse ikke opfylde kriteriet for 

løbende indregning i henhold til ED 2011. Konsekvensen bliver, at den løbende levering af tjenesteydelser 

først kan indregnes ved den samlede og endelige levering af hele kontrakten. Definitionen af alternativ an-

vendelse i ED 2011 synes endvidere at være et relativt bredt begreb. Der kan eksempelvis stilles spørgsmåls-

tegn ved om en computer, som er fremstillet på baggrund af en ikke-refunderbar betaling fra kunden, og som 

i øvrigt er en specifik vare til kunden i form af et individuel serienummer, kan opfylde kriteriet ikke alterna-

tiv anvendelse for virksomheden. Det må i denne forbindelse formodes, at kriteriet ikke er imødekommet, 
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idet computeren kan videresælges under anden form, selvom der er tale om en specifik vare. Som konse-

kvens heraf kan virksomheden ikke indregne omsætning i takt med, at computeren bliver produceret. Dette 

selvom virksomheden i realiteten har rettighederne til at foretage indregning af omsætning, idet betalingen er 

modtaget fra kunden uden mulighed for refusion.  

 

Modsat ovennævnt situation vil der være situationer, hvor virksomheden skal foretage indregning af omsæt-

ning, selvom virksomheden i realiteten ikke har rettighed til at modtage betalingen og dermed indregningen. 

Eksempelvis, hvis virksomheden opfylder betingelserne jævnfør afsnit 5.4.5.2 om a) ikke alternativ anven-

delse, b) kunden opnår og samtidig forbruger fordele af tjenesteydelsen og c) en anden leverandør behøver 

ikke at genudføre arbejdet leveret af virksomheden til dags dato, men ikke den sidste betingelse om at virk-

somheden har ret til at modtage betalingen for til dato udførte tjenesteydelser, og virksomheden forventer 

ikke at færdiggøre og opfylde kontrakten som lovet. Dette skyldes at ED 2011 angiver, at kun et af tre krite-

rier i paragraf 35b skal være opfyldt, førend kontrollen af tjenesteydelsen er overført til kunden. I sådanne 

situationer bør virksomhedens indregning af omsætning være begrænset til, hvad virksomheden med rimelig 

sikkerhed kan opgøre den berettigede omsætning til
71

.  

    

Den selvstændige salgspris (Stand-alone selling price) 

Som det er blevet gennemgået i kapitel 5, skal allokering af transaktionsprisen til de separate leveringsfor-

pligtelser i kontrakten ske på baggrund af den selvstændige salgspris (stand-alone selling price). Behandling 

af case 1 efter fremtidig praksis jævnfør afsnit 6.2.1.2 og 6.2.1.3 er foretaget med forudsætning om, at den 

selvstændige salgspris er kendt og lig med kontraktsummen. Hvis denne selvstændige salgspris ikke er kendt 

og identificerbar, skal prisen estimeres. Dette vil i praksis være svært for nogle virksomheder, eksempelvis 

for kontrakter hvis indtægter er særdeles variable og usikre. For telekommunikationsbranchen må det derfor 

forventes at medføre store udfordringer ved fastsættelse af den selvstændige salgspris, idet det må formodes 

at være særlig svært at adskille vederlaget for telefon henholdsvis abonnement, idet disse to elementer ofte er 

tæt forbundet og afhængige af hinanden.  

 

For en stor televirksomhed, som sender mange fakturaer ud hver måned til millioner af kunder, må det derfor 

formodes at kræve stor tilpasning af hele regnskabssystemet for at imødekomme kravene i ED 2011. Ikke 

alene i relation til fastsættelsen af transaktionsprisen i form af input til estimering og skøn for de variable 

overvejelser, men bestemt også i relation til opgørelsen af den selvstændige salgspris. Den amerikanske tele-

virksomhed Verizon anfører følgende i deres høringssvar på ED 2011
72

: 

                                                      
71 Afsnit 5.4.5.2 vedrører indikatorer på overførsel af kontrol af tjenesteydelser. Se også step 2 i bilag 8. 
72 Høringssvar nummer 119 på ED 2011, side 2.  
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Verizon tilkendegiver via ovenstående, at ED 2011 vil resultere i væsentlige omkostninger til tilpasning af 

deres regnskabssystem for at indfange de nødvendige registreringer til estimering og ledelsesvurdering, som 

påkræves af den foreslåede indregningsmodel. De enorme omkostninger og ressourceforbrug vil imidlertid 

ikke bidrage til forbedrede oplysninger for regnskabsbrugerne. Mængden af estimering og skønsmæssige 

vurderinger, som påkræves af modellen, vil ikke bare forhøje risikoen for fejl og mangler, men også resultere  

i unødvendigt arbejde for revisorerne for at validere informationerne, påpeger Verizon.   

 

ED 2011 angiver i dens nuværende form ikke nogen bestemmelser for en alternativ fremgangsmåde til opgø-

relse af den selvstændige salgspris, hvis virksomheden ikke kan bestemme denne. Situationen kan være ak-

tuel for en virksomhed, hvor prisen for solgte varer og tjenesteydelser varierer betydelig fra kunde til kunde. 

EFRAG tilkendegiver ligeledes denne manglende mulighed i ED 2011, og anfører følgende i deres hørings-

svar på ED 2011
73

.   

 

 

 

 

6.2.2 Case 2 - Fastsættelse af transaktionsprisen, når den er variabel   

Mange virksomheder indgår i dag kontrakter, som vederlagsmæssigt er afhængige af, hvordan virksomheden 

performer i forhold til de aftalte leveringsforpligtelser overfor kunden. Som noget nyt i forhold til den nuvæ-

rende praksis angiver ED 2011, at der skal tages hensyn til disse variable overvejelser og usikre parametre, 

jævnfør gennemgangen i kapitel 5. Der gennemgås i det følgende et eksempel på regnskabsmæssig behand-

ling af en kontrakt, hvor transaktionsprisen er afhængig af virksomhedens arbejdsindsats overfor kunden. 

 

6.2.2.1 Case 2 - Regnskabsmæssig behandling efter nuværende praksis  

Der henvises til bilag 11 for forudsætninger og oplysninger vedrørende case 2. Efter den nuværende praksis 

vil bedste skøn af vederlaget i case 2 være 20.000 kr., hvorfor denne pris anvendes som transaktionsprisen. 

Det forudsættes, at virksomheden i case 2 i forhold til tidligere erfaring og historiske data kan estimere, at 

ekstraomkostninger forbundet med ikke at kunne løse de tekniske problemer inden for aftalens rammevilkår, 

                                                      
73 EFRAG: Revenue from Contracts with Customers, Comment letter on ED 2011, 17 april 2012, s. 20. 

“The allocation of a portion of service revenue to reduce the amount of handset subsidy will also require signifi-

cant revisions to our billing systems which track monthly transactions for approximately 100 million customers. 

Furthermore, it introduces estimates and assumptions into our accounting process that will ultimately result in 

reported financial information that is more costly, but less useful, to the users of the information. The amount of 

estimation and judgment required by the model will not only increase the risk of errors and misstatements, but will 

also result in unnecessary efforts by the auditors, as they attempt to validate such assumptions” 

“EFRAG believes the IASB should develop an approach for dealing with circumstances in which an entity cannot 

determine stand-alone selling prices”. 
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gennemsnitlig vil udgør 5 arbejdsdage svarende til 5.000 kr. Virksomheden vil indarbejde en hensættelse på 

dette beløb på det tidspunkt, hvor den sidste konsulentydelse er leveret. I nedenstående tabel ses resultatet af 

regnskabsmæssig behandling af case 2 efter den nuværende praksis.  

 

Tabel 6: Case 2, Regnskabsmæssigt resultat efter nuværende praksis
74

 

Periode (DKK)  01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 01.06.2012 I alt 

Aktiver               
Tilgodehavender           20.000 - 

Passiver               
Hensættelser            5.000 - 

Omsætning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 
Omkostninger -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -95.000 

Profit 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er den indregnede omsætning kontinuert i hele kontraktperioden. Pro-

fitten er ligeledes fortløbende indtil 01.06.2012, hvor hensættelsen til udbedring af kontrakten, opgjort af 

virksomheden til 5.000 kr., er indregnet.   

 

6.2.2.2 Case 2 - Regnskabsmæssig behandling efter fremtidig praksis  

Under ED 2011 skal der som tidligere omtalt, tages hensyn til usikre og variable parametre ved opgørelse af 

transaktionsprisen i kontrakten. Opgørelse af den forventede transaktionspris skal foretages ved en sandsyn-

lighedsvægtet beregning ud fra virksomhedens estimater af sandsynlighederne for, at virksomheden ikke kan 

opfylde kontraktens betingelser og vilkår. På baggrund af casens oplysninger er der foretaget en beregning af 

en sandsynlighedsvægtet transaktionspris, som er opgjort til 19.200 kr. jævnfør bilag 11. Regnskabsmæssigt 

resultat af case 2 bliver som følger: 

 

Tabel 7: Case 2, Regnskabsmæssigt resultat under fremtidig praksis
75

 

Periode (DKK)  01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 01.06.2012 I alt 

Aktiver               

Tilgodehavender           19.200 - 

Passiver               

Hensættelser            
 

- 

Omsætning 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 115.200 
Omkostninger -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -90.000 

Profit 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 25.200 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at både omsætning og profit fortsat er kontinuert i hele kontraktperioden. 

Den samlede profit udgør dog 25.200 kr. mod 25.000 kr. opgjort efter den nuværende praksis jf. afsnit 

6.2.2.1.   

                                                      
74 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 11 for specifikation af bogføring samt beregningerne. 
75 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 11 for specifikation af bogføring samt beregningerne. 
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6.2.2.3 Case 2 - Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis  

I det følge foretages en opsummering og sammenholdelse af ovenstående analyser af nuværende og fremti-

dig praksis målt på omsætning og profit.  

 

Tabel 8: Case 2, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på omsætning
76

 

Periode (DKK)  
 
Reference 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 01.06.2012 I alt 

Nuværende praksis 6.2.2.1 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 

Fremtidig praksis 
 

6.2.2.2 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 115.200 
         

 

Tabel 9: Case 2, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på profit
77

 

Periode (DKK)  
 
Reference 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 01.06.2012 I alt 

Nuværende praksis 6.2.2.1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000 

Fremtidig praksis 
 

6.2.2.2 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 25.200 
         

 

Af ovenstående tabeller kan det konstateres, at regnskabsmæssig behandling af case 2 efter den nuværende 

praksis resulterer i en højere omsætning i forhold til opgørelse efter fremtidig praksis, hvor der skal anvendes 

en sandsynlighedsvægtet transaktionspris indeholdende hensyn til variable overvejelser. At resultatet målt på 

omsætningen er lavere under ED 2011, kan henføres til at netop usikre parametre er allokeret i transaktions-

prisen, og der er taget højde for dette løbende i indregningen. Målt på profit mellem nuværende og fremtidig 

praksis er der ikke væsentlige ændringer hertil, hvilket er som forventet.  

 

Beregningen i case 2 er foretaget med udgangspunkt i en beløbsmæssig lav skala og kun for én kontrakt. For 

de virksomheder, som indgår mange kontrakter dagligt, og hvor transaktionsprisen er afhængig af variable 

betingelser og vilkår, kan det således medføre en væsentlig lavere omsætning i forhold til virksomhedens 

nuværende praksis for indregning og måling af omsætning. Endvidere vidner eksemplet i case 2, selvom der 

er tale om en forholdsvis overskuelig kontrakt, at fastsættelse af transaktionsprisen i fremtiden vil blive en 

kompleks opgave, og muligvis vil give nogle begrænsninger for virksomhederne, når omsætning skal ind-

regnes.  

 

Som gennemgået i kapitel 5, kan fastsættelsen af transaktionsprisen udover den sandsynlighedsvægtede me-

tode også ske via bedste skøn metoden (most likely amount)
78

. At ED 2011 angiver denne mulighed formind-

sker ikke kompleksiteten, men må derimod formodes i praksis at medvirke til en vis inkonsistens i opgørelse 

                                                      
76 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises endvidere til bilag 11 for en grafisk illustration af sammenholdelsen. 
77 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises endvidere til bilag 11 for en grafisk illustration af sammenholdelsen. 
78 Se kriterierne i afsnit 5.4.3 vedrørende fastsættelse af transaktionsprisen på en identificeret kontrakt. Se endvidere bilag 8, step 3.  
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og måling af transaktionsprisen i relation til hensyntagen ved variable overvejelser. Endvidere fremgår det 

uklart af ED 2011 hvilket niveau den bedst egnede metode skal vurderes ud fra. Om det skal vurderes ud fra 

kontraktniveau som helhed eller ud fra porteføljeniveau. Det internationale revisionsfirma Grant Thornton 

har anført følgende i deres hørringsvar på ED 2011 vedrørende dette forhold
79

:  

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående eksempel fra Grant Thornton tydeliggør, at samspillet mellem det sandsynlighedsvægtede beløb 

og bedste skøn kan resultere i begrænsninger, som kan virke problematiske. Tag eksempelvis virksomheder 

med kontrakter, hvor vederlaget i kontrakten er ”alt eller intet” afhængig af virksomhedens udførelse. Her er 

det ikke uden betydning, om virksomheden kan indregne omsætning med 100%, idet virksomheden estime-

rer den succesfulde levering som værende 80% via bedste skøn for kontrakterne som helhed, eller om ind-

regning af omsætning er begrænset til 80%, idet vurderingen i henhold til ED 2011 skal ses på de enkelte 

leveringsniveauer i kontrakterne.    

 

Et andet forhold, som også synes at resultere i en uhensigtsmæssighed, er eksempelvis for en virksomhed 

med en levering, som udføres løbende over tid og, hvor transaktionsprisen både inkluderer faste og variable 

overvejelser. Indregning af omsætning ved sådanne situationer vil ikke nødvendigvis afspejle virksomhedens 

indtjening. Dette skyldes, at den løbende indregning af omsætning, som bekendt, skal ske på baggrund af 

måling af leverancens fremskridt, som i dette tilfælde omfatter en transaktionspris bestående af både faste og 

variable overvejelser. På et tidspunkt vil virksomheden være forpligtet til at begrænse den samlede indreg-

ning af omsætning, idet virksomheden kan ramme et punkt, hvor der ikke er mere omsætning til indregning 

på trods af virksomhedens fortsatte udførelse, indtil usikkerheden er løst.  

 

Det kan diskuteres, om det reelt giver et retvisende billede af nettoomsætningen, at denne under fremtidige 

praksis skal præsenteres som egentlig opgjort dagsværdi, hvori der skal tages hensyn til usikre variable over-

vejelser. Det synes ikke at være overensstemmende med IFRS 13, der omhandler dagsværdimåling. IFRS 13 

definerer dagsværdi som værende ”den pris man modtager for at sælge et aktiv eller betaler for at overføre 

en forpligtelse i en normal transaktion mellem markedsdeltagere”. Ovenstående gennemgang indikerer i så 

fald, at virksomheder med god begrundelse i fremtiden bør gennemgå vederlagsbetingelser i kontrakterne 

                                                      
79 Høringssvar nummer 186, side 10. 

” We are also concerned that the interaction between the most likely amount method and the ‘reasonably assured’ 

constraint could be problematic. For example, consider an entity that has a number of contracts with success fee 

arrangements (ie the entity is paid on an ‘all or nothing’ basis). Assume the entity (i) selects the most likely amount 

method as its accounting policy; and (ii) has relevant experience that it has, say, an 80% likelihood of success. The 

most likely amount method would seem to result in recognition of 100% of potential revenue, before considering 

the constraint. It is then unclear whether the constraint is applied at a portfolio level and limits the revenue to 

80%, or whether the entity’s relevant experience implies that the constraint does not apply.” 
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nærmere samt forberede opsætning af deres nuværende regnskabssystem til at imødekomme kravene i ED 

2011.  

 

6.2.3 Case 3 - Tidsmæssig værdi af penge 

Udover det i case 2 gennemgåede element vedrørende variable overvejelser ved fastsættelse af transaktions-

prisen, indeholder ED 2011, som gennemgået i kapitel 5, også kravet om hensyntagen til tidsmæssig værdi af 

penge (time value of money). Tidsmæssig værdi af penge er aktuelt i de situationer, hvor der er tale om en 

forudbetaling. Det vil sige, at betaling fra kunden finder sted før levering af varen eller tjenesteydelsen og i 

omvendt situation, hvor betaling fra kunden finder sted efter levering af varen eller tjenesteydelsen. Et ek-

sempel herpå gennemgås i det følgende (se bilag 12 for forudsætning og oplysninger om case 3). 

 

6.2.3.1 Case 3 - Regnskabsmæssig behandling efter nuværende praksis 

Ved den nuværende regulering af omsætning fremgår der ikke af IAS 18 et implicit krav om hensyntagen til 

forudbetalinger ved opgørelse af transaktionsprisen. Ved gennemgang af de i bilag 13 udvalgte selskabers 

anvendte regnskabspraksis vedrørende forudbetalinger på igangværende arbejder, kan det konstateres, at 

selskaberne ikke anfører noget forhold vedrørende den regnskabsmæssige behandling af forudbetalinger i 

relation til opgørelsen af transaktionsprisen. Det antages derfor, at den udbredte praksis efter den nuværende 

regulering er, at der ikke tages hensyn til tidsmæssig værdi af forudbetalinger i årsregnskaberne. Forudbeta-

linger indregnes til nominel værdi og indtægtsføres, når levering af varen eller tjenesteydelsen til kunden har 

fundet sted. Regnskabsmæssig behandling af case 3 efter den nuværende praksis, vil dermed resultere i føl-

gende: 

 

Tabel 10: Case 3, Regnskabsmæssigt resultat efter nuværende praksis
80

 

Periode (DKK)  01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 I alt 

Passiver           

Forudbetalinger 100.000      100.000 25.000   - 

Omsætning     75.000 25.000 100.000 

Finansielle omkostninger         0 

Profit 0 0 75.000 25.000 100.000 

 

Af ovenstående tabel ses det, at kontantbetalingen på 100.000 kr. ved indgåelse af kontrakten indregnes som 

forudbetaling under passiver (forpligtelser), indtil levering af computeren finder sted den 01.01.2014. Der 

foretages en indtægtsførelse ved levering af computeren på 75.000 kr. svarende til computerens allokerede 

salgspris. 

                                                      
80 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 12 for bogføring og specifikation af beregningerne. 
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6.2.3.2 Case 3 - Regnskabsmæssig behandling efter fremtidig praksis  

Under ED 2011 skal der tages hensyn til den tidsmæssige værdi af penge. Regnskabsmæssigt resultat af case 

3 vil medføre følgende:  

 

Tabel 11: Case 3, Regnskabsmæssigt resultat efter fremtidig praksis
81

 

Periode (DKK)  01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 I alt 

Passiver           

Kontraktlige forpligtelser 100.000 105.125 27.563 0 - 

Omsætning     82.688 28.941 111.628 

Finansielle omkostninger   -5.125 -5.125 -1.378 -11.628 

Profit 0 -5.125 77.563 27.563 100.000 

 

Som under den nuværende praksis indregnes der en forpligtelse ved modtagelse af kontantbetalingen på 

100.000 kr. den 01.01.2012. Forpligtelsen skal dog ikke præsenteres som ”forudbetalinger” men som ”kon-

traktlige forpligtelser”, jævnfør ED 2011. I modsætning til den nuværende praksis skal der foretages en ren-

teberegning af den kontraktlige forpligtelse fra tidspunktet, hvor forudbetalingen finder sted til levering af 

varen eller tjenesteydelsen. Dette medfører, at der skal indregnes finansielle omkostninger baseret på virk-

somhedens opgjorte finansieringsrente. Profitten er uændret i forhold til den nuværende praksis. En væsent-

lig forskel og værd at bemærke er således, at nettoomsætningen er forhøjet med det beløb, der er beregnet og 

indregnet som finansielle omkostninger.  

 

6.2.3.3 Case 3 - Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis  

I nedenstående tabel foretages en sammenholdelse af den regnskabsmæssige behandling af forudbetalinger 

under nuværende henholdsvis fremtidig praksis, målt på omsætning. 

 

Tabel 12: Case 3, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på omsætning
82

 

Periode (DKK)  
 
Reference 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 I alt 

Nuværende praksis 6.2.3.1 0 0 75.000 25.000 100.000 

Fremtidig praksis 
 

6.2.3.2 0 0 82.688 28.941 111.628 

 

Som tidligere nævnt kan det konstateres, at størrelsen af omsætning er markant højere i forhold til den nuvæ-

rende praksis, når der skal tages hensyn til tidsmæssig værdi af penge ved forudbetalinger som foreslået i ED 

2011. 

  

                                                      
81 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises til bilag 12 for bogføring og specifikation af beregningerne. 
82 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises endvidere til bilag 12 for en grafisk illustration af sammenholdelsen. 
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Tabel 13: Case 3, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på omsætning
83

 

Periode (DKK)  
 
Reference 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 I alt 

Nuværende praksis 6.2.3.1 0 0 75.000 25.000 100.000 

Fremtidige praksis 
 

6.2.3.2 0 -5.125 77.563 27.563 100.000 

 

Ved sammenholdelse af profit ved anvendelse af ovenstående to metoder, kan det som tidligere nævnt kon-

stateres, at profitten er den samme ved begge metoder, men at der efter fremtidig praksis vil være negative 

profit i perioden fra modtagelsen af forudbetalingen til levering af varen grundet indregning af beregnede 

renter af de kontraktlige forpligtelser. 

 

ED 2011 har foreløbig lagt op til, at der kun skal tages hensyn til den tidsmæssige værdi af penge, såfremt 

denne er væsentlig. Væsentlig er i ED 2011 angivet som værende de kontrakter, hvor forskellen mellem tids-

punktet for betaling og leveringen er mere end et år. Som med konklusionen i case 2, er beregningen foreta-

get med udgangspunkt i en beløbsmæssigt lav skala og kun for én kontrakt. For de virksomheder, som i deres 

normale praksis indgår mange kontrakter og hvor forskellen mellem tidspunktet for betaling og levering 

strækker sig over mere end et år, vil ED 2011 medføre væsentlige ændringer af indregningstidspunktet for 

virksomhederne.  

 

Der er ingen tvivl om, at hensyn til tidmæssig værdi af penge ved fastlæggelse af transaktionsprisen, vil være 

relevant og aktuelt for nogle kontrakter, idet metoden sikrer en gennemskuelig økonomisk afbildning af 

transaktionerne. For andre kontrakter vil hensynet til tidsmæssig værdi af penge ikke sikre gennemskuelig 

økonomisk afbildning af kontrakterne. I praksis kan forskydning i tidsperioden mellem betaling og levering 

skyldes mange årsager og ikke kun hensynet til de finansielle. For eksempel kan en virksomhed bibeholde et 

produceret aktiv af hensyn til kundens kreditrisiko. Modsat kan der være situationer, hvor kunden gerne vil 

sikre sig sin egen værdikæde eller eventuelle fremtidige prisstigninger. Det må derfor kunne antages, at hen-

syn til tidsmæssig værdi af penge kun vil være hensigtsmæssig for de kontrakter, som indeholder et væsent-

ligt finansieringselement. Afledt af ovenstående må næste spørgsmål være, hvornår finansieringselementet er 

så væsentligt, at der skal tages højde herfor. Svaret herpå er uklart i ED 2011s nuværende form.  

 

Et forhold er dog sikkert. Hensynet til tidsmæssig værdi af penge ved fastsættelsen af transaktionsprisen, kan 

konstateres at være en kompleks og tidskrævende opgave at implementere i praksis for virksomhederne. Især 

hvis der er tale om langvarige kontraker eller kontraker med separate leveringsforpligtelser, og hvor levering 

af varer og tjenesteydelser foretages på forskellige tidspunkter og hvor størrelsen af vederlag ikke stemmer 

overens med de leverede varer og tjenesteydelser. Der synes endvidere at være en vis uhensigtsmæssig med 

                                                      
83 Kilde: Egen tilvirkning. Der henvises endvidere til bilag 12 for en grafisk illustration af sammenholdelsen. 
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og asymmetri i indregningen, når der skal tages hensyn til tidsmæssig værdi på indtægtssiden, mens der i ED 

2011 ikke anført eller tilkendegivet om noget, at samme hensyn også skal anvendes på omkostningssiden.       

 

6.2.4 Case 4 - Præsentation af hensættelse til tab på debitorer   

Som gennemgået i kapitel 5, skal virksomheden under ED 2011 ikke tage hensyn til kreditrisiko på kunderne 

ved fastsættelse af transaktionsprisen. Værdien af nettoomsætning i virksomhedens årsregnskab skal dog 

stadig måles under hensyntagen til kreditrisikoen på kunderne. Med andre ord skal nettoomsætning i årsregn-

skabet afspejle virksomhedens vurdering af forventet tabt nettoomsætning som følge af, at kunderne ikke kan 

leve op til dens betalingsforpligtelser overfor virksomheden. Virksomheden skal allerede fra dag ét ved ind-

gåelse af kontrakten, foretage denne vurdering. Som tidligere omtalt i kapitel 5, skal effekten heraf præsente-

res på en særskilt linje i tilknytning til nettoomsætningen i årsregnskabet. Dette nye præsentationskrav under 

ED 2011 må anføres at være en væsentlig forskel i forhold til den nuværende praksis, hvor vurdering af kre-

ditrisikoen på kunderne som ofte er præsenteret under andre driftsomkostninger. 

 

Konsekvensen af dette foreslåede præsentationskrav i ED 2011 må formodes at medføre en lavere nettoom-

sætning i årsregnskabet for de virksomheder, hvor der er hensættelser til tab på debitorer. Omvendt må det 

også formodes, at såfremt der er tale om en positiv regulering til tidligere års hensættelser til tab på debitorer, 

vil dette medføre en øget nettoomsætning i årsregnskabet. Nøgletal indeholdende nettoomsætningstallet må 

derfor ligeledes formodes, at blive ændret som en konsekvens heraf. I det følge foretages en konsekvensana-

lyse for tre udvalgte børsnoterede selskaber i Danmark i relation til ovenstående forhold. Ud fra selskabernes 

seneste aflagte årsregnskab foretages en analyse af effekten af at hensættelse til tab på debitorer flyttes fra 

andre driftsomkostninger til at præsenteres i tilknytning til nettoomsætning. 

 

6.2.4.1 Case 4 - Præsentation af hensættelse til tab på debitorer efter nuværende praksis  

I nedenstående tabel fremgår udvalgte regnskabstal fra tre selskabers årsregnskaber for 2011
84

.  

 

Tabel 14: Case 4, Oplysninger fra selskabernes årsrapport for 2011 (koncerntal)
 85

 

                                                      
84 Selskaberne er tilfældigt udvalgt ud fra kriterieriet om aflæggelse efter IFRS, og at selskaberne er børsnoterede og inden for segmentet teknologi.  
85 Der henvises til bilag 13 for en kort beskrivelse af virksomhederne samt link til selskabernes årsrapporter for 2011.  

Regnskabspost/Selskab 
Columbus IT Partner A/S 

t.kr.  
RTX A/S 

t.kr. 
Netop Solution A/S 

t.kr. 

Nettoomsætning 820.603 204.887 88.254 

Bruttoresultat 614.035 131.014 55.273 

Driftsført tab/gevinst vedr. hensættelse til tab debitorer 7.538 5.251 -820 

Resultat før afskrivninger (EBITDA) 27.004 12.335 2.476 

Resultat før finansielle poster (EBIT) 2.834 9.044 -8.451 
 
Nøgletal - 2011:       

EBITDA-margin 3,29% 6,02% 2,81% 

Overskudsgrad 0,35% 4,41% -9,58% 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 66  

 

Af ovenstående oplysninger kan det konstateres, at både Columbus IT Partner A/S og RTX A/S i 2011 har 

haft en indtægtsførelse i relation til vurdering af kreditrisikoen på kunderne på henholdsvis 7.538 t.kr. og 

5.251 t.kr., mens Netop Solution A/S har udgiftsført 820 t.kr. At der for Columbus IT Partner A/S og RTX 

A/S kan være tale om en indtægtsførelse, kan af selskabernes årsrapporter udledes til at skyldes tilbageførsel 

af tidligere års hensættelser til tab på debitorer. 

 

6.2.4.2 Case 4 - Præsentation af hensættelse til tab på debitorer efter fremtidig praksis 

Det illustreres via nedenstående tabel hvorledes udvalgte regnskabsposter og nøgletal vil blive påvirket, som 

følge af at resultatført effekt af kreditrisikoen på kunderne flyttes fra andre driftsomkostninger efter bruttore-

sultat, til før bruttoresultatet i tilknytning til nettoomsætning. Resultatet vil da se således ud: 

 

Tabel 15: fremtidige praksis i henhold til ED 2011 (koncerntal)
86

 

 

Som det ses af ovenstående tabel resulterer praksisændringen jævnfør ED 2011 i en højere omsætning for 

Columbus IT Partner A/S og RTX A/S, mens det for Netop Solution A/S medfører en modsat effekt. Samme 

udvikling ses for bruttoresultat samt for nøgletallene EBITDA-margin og overskudsgrad.  

 

6.2.4.3 Case 4 - Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis 

Nedenstående tabel viser tallene før og efter flytning af hensættelse til tab på debitorer.  

 
Tabel 16: fremtidige praksis i henhold til ED 2011 (koncerntal)

87 

Regnskabspost/Selskab 
Columbus IT Partner A/S 

t.kr.  
RTX A/S 

t.kr. 
Netop Solution A/S 

t.kr. 

Nettoomsætning før ændring 820.603 204.887 88.254 

Nettoomsætning efter ændring 828.141 210.138 87.434 

Bruttoresultat før ændring 614.035 131.014 55.273 
Bruttoresultat efter ændring 621.573 136.265 54.453 

EBITDA-margin før ændring 3,29% 6,02% 2,81% 
EBITDA-margin efter ændring 3,26% 5,87% 2,83% 

Overskudsgrad før ændring 0,35% 4,41% -9,58% 
Overskudsgrad efter ændring 0,34% 4,30% -9,67% 

                                                      
86 Kilde: Egen tilvirkning. 
87 Kilde: Egen tilvirkning. 

Regnskabspost/Selskab 
Columbus IT Partner A/S 

t.kr.  
RTX A/S 

t.kr. 
Netop Solution A/S 

t.kr. 

Nettoomsætning 820.603 204.887 88.254 
Driftsført tab/gevinst på debitorer (Ny!) 7.538 5.251 -820 

Nettoomsætning (ændret) 828.141 210.138 87.434 

Bruttoresultat (ændret) 621.573 136.265 54.453 
Resultat før afskrivninger (EBITDA) (uæn-
dret) 27.004 12.335 2.476 
Resultat før finansielle poster (EBIT) (uæn-
dret) 2.834 9.044 -8.451 

 
      

Nye nøgletal:       

EBITDA-margin 3,26% 5,87% 2,83% 
Overskudsgrad 0,34% 4,30% -9,67% 
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Det fremgår tydeligt på baggrund af ovenstående eksempel, at ED 2011 vil medføre en væsentlig ændring i 

præsentation af både nettoomsætningstal og bruttoresultat i årsregnskabet. For de virksomheder som histo-

risk og regulært har store tab på tilgodehavender på deres kunder, og som samtidig er forpligtede til at over-

holde en række nøgletalskrav eller andre betingelser overfor eksterne långivere og samarbejdspartnere, vil de 

foreslåede præsentationskrav for hensættelse til tab på debitorer medføre store ændringer.  

 

I praksis vedrører nedskrivning til tab på debitorer som ofte indtægter, der er realiseret i tidligere regnskabs-

perioder. Interessant er det derfor at konstatere, at hensættelse til tab medfører en omkostning vedrørende 

indtægter indregnet i det aktuelle regnskabsår. Af denne grund må det kunne anføres, at der er tale om en 

uhensigtsmæssig præsentation. De ændrede præsentationskrav af hensættelse til tab på debitorer skaber gen-

nemsigtighed, som for nogle regnskabsbrugere og myndigheder vil dette være værd at understøtte, idet de 

derved nemt kan vurdere en virksomheds indregning af omsætning. EFRAG er dog uenig i denne foreslåede 

ændring, og anfører følgende kommentar i deres høringssvar på ED 2011
88

:  

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående, er EFRAG uenig i den foreslåede præsentation af hensættelse til tab på 

debitorer. EFRAG foreslår i stedet, at det vil være mere hensigtsmæssigt at kræve særskilte oplysninger om 

det oprindelige beløb for hensættelse til tab på debitorer og efterfølgende ændringer til disse skøn, når det er 

væsentligt for forståelsen af præsenteret omsætning, som forventes at resultere i pengestrømme. 

 

De foreslåede præsentationskrav af hensættelse til tab på debitorer synes endvidere at være restriktive og 

dermed i konflikt med IAS 1, der omhandler præsentation af regnskaber. IAS 1 fastslår, at formålet med 

regnskaber er, at give information om en virksomheds finansielle stilling, indtjening og pengestrømme, som 

er til nytte for regnskabsbrugerne. Det må derfor antages, at såfremt virksomheden vurderer, at præsentatio-

nen af hensættelse til tab på debitorer ikke bidrage med værdi og nytte for regnskabsbrugerne, må det være 

muligt for virksomhederne til at ændre præsentationen til fordel for bedre informationsværdi for regnskabs-

brugerne. 

 

                                                      
88 Høringssvar fra EFRAG på ED 2011, 17. april 2012, svar på høringsspørgsmål nr. 2, s. 6. 

“EFRAG disagrees with including a requirement to present, as a separate line item adjacent to revenue, the 

amounts of promised consideration that an entity assesses to be uncollectible because of customer credit risk. 

Instead, EFRAG thinks it could be appropriate to require separate information about initially estimated credit 

losses and subsequent changes to these estimates when it is material to understanding the portion of reported rev-

enue that is expected to result in cash inflows.” 
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6.3 Opsummering og vurdering af cases  

Via fire cases med fokus på udvalgte problemstillinger er det blevet belyst, hvordan fremtidig regulering af 

omsætning jævnfør ED 2011 vil påvirke den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning. Det 

fremgår af analysens resultater, at ED 2011 umiddelbart vil åbne mulighed for en tidligere indregning af 

omsætning i forhold til nuværende praksis. Begrundelsen beror på, at ED 2011 indeholder brede fortolk-

ningsmuligheder for løbende indregning af omsætning for kontrakter med flere elementer. Efter den nuvæ-

rende praksis er betingelserne for løbende indregning af en kontrakt med flere elementer mere restriktiv, 

herunder ikke mindst opfyldelse af kriteriet om individuelt forhandlet kontrakt. Dette kriterium har ikke læn-

gere samme afgørende virkning under ED 2011. Det kan derfor anføres, at ED 2011 forventes at medføre 

størst indvirkninger på virksomheder, der indgår kontrakter om udførelse af tjenesteydelser løbende over tid. 

Virksomheder inden for eksempelvis it, telekommunikation eller byggebranchen må forventes at blive særlig 

berørt af den nye omsætningsstandard, ED 2011.     

 

Konsekvensanalysen har endvidere fremvist, at virksomhederne under visse omstændigheder har mulighed 

for, at indregne salgsindtægter og tilgodehavender for hvilke, der på leveringstidspunktet reelt ikke foreligger 

retlig inddrivelse i relation til betalingsforpligtelser. Af denne årsag det kan dermed anføres, at ED 2011 vil 

gøre det sværere for virksomhederne i relation til opgørelsen af pengestrømmen, idet ED 2011 umiddelbart 

skaber større afstand mellem resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Der kan derme sættes spørgs-

målstegn, om det ikke er mere retvisende at indregne omsætning i tilknytning til tidspunktet for modtagelse 

af betalingen. Ovenstående bevirker, at ED 2011 synes at åbne op for større mulighed for manipulation af 

periodisering, således salgsindtægterne og eventuelt overskud fremrykkes til en senere regnskabsperiode. 

Konsekvensanalysen har endvidere stadfæstet, at den foreslåede indregningsmodel i ED 2011 er meget kom-

pleks i praksis at anvende i forhold til den nuværende regulering af omsætning. Kompleksitet i form af fast-

sættelse af transaktionsprisen, hvor der skal tages hensyn til variable overvejelser samt tidsmæssig værdi af 

penge, og i særdeleshed i form af allokering af transaktionsprisen, hvor der skal anvendes en selvstændig 

salgspris.  

 

Resultatet af de gennemgåede cases afleder en række nye forhold, som virksomhederne i fremtiden i endnu 

højere grad bør være opmærksomme på. Forhold såsom kontraktformulering, processer og interne kontroller 

samt nøgletalskrav er bare nogle af dem. Udformning af kontrakter med kunderne kan i sidste ende være 

afgørende for ikke bare tidspunktet for indregning af omsætningen, men ligeledes størrelsen af beløbet til 

indregning. Endvidere forekommer ED 2011, at medføre nogle juridiske overvejelser for virksomhederne. 

Eksempelvis ved spørgsmål om ejendomsretten af det levede aktiv ved en eventuelle ophævelse eller æn-

dring af kontrakten og ikke mindst ved konkurser. Skærpede notekravsoplysninger for omsætning i årsregn-
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skabet, og ligeledes estimering samt allokering af transaktionsprisen, vil stille store krav til virksomhedernes 

økonomisystem, processer og interne kontroller. Sidst men ikke mindst vil den foreslåede præsentation af 

hensættelse til tab på debitorer i tilknytning til omsætning medføre, at en række nøgletal i relation til omsæt-

ning bliver modificeret. Som følge heraf vil virksomhederne skullet forvente at revurdere deres nøgletalskrav 

og øvrige vilkår overfor eksterne samarbejdspartnere såsom banker mv. 

 

6.4 Sammenholdelse af Fondsrådets afgørelse i forhold til ED 2011  

Med afsæt i viden opnået på baggrund af nærværende konsekvensanalyse af ED 2011, vil det være interes-

sant at revurdere, om Fondsrådets afgørelse vedrørende ejendomsprojekter til videresalg jævnfør afsnit 

3.5.3.1, vil medføre et anderledes udfald under ED 2011. Fondsrådet stadfæstede dengang, at den implicere-

de virksomhed ikke kunne anvende bestemmelserne i IAS 11 om løbende indregning af omsætning med 

afsæt i, at kriteriet individuelt forhandlet kontrakt, som er en afgørende betingelse i IAS 11, ikke var opfyldt. 

Som tidligere gennemgået og omtalt, så er kriteriet individuelt forhandlet kontrakt ikke en afgørende faktor 

for at kunne foretage løbende indregning af omsætning under ED 2011. Kriterierne for løbende indregning er 

derimod, hvorvidt leverancen til kunden skaber et aktiv, som kunden kontroller i takt med at aktivet skabes. 

Endvidere at kunden opnår, og samtidig forbruger fordele af varen eller tjenesteydelsen i takt med, at virk-

somheden udfører denne samtidig med, at leverancen ikke skaber en alternativ anvendelse for virksomheden. 

Disse nævnte betingelser vurderes at være opfyldt på baggrund af sagens oplysninger. Det må derfor kunne 

anføres, at Fondsrådets afgørelse vil få et andet udfald under ED 2011, således at den implicerede virksom-

hed dermed ville kunne få lov til at foretage løbende indregning af omsætning fra salg af ejendomsprojektet 

til og ikke først ved den samlede overdragelse af hele ejendomsprojektet. 

 

6.5 Delkonklusion 

Med afsæt i nærværende konsekvensanalyse af ED 2011, står det klart at udkastet til den nye omsætnings-

standard i dens nuværende form, vil medføre væsentlige ændringer i forhold til den nuværende praksis for 

indregning og måling af omsætning. Ændringerne vil være størst for de virksomheder, som leverer tjeneste-

ydelser over tid. Meget taler for, at disse ydelser kan indregnes tidligere i processen sammenlignet med den 

nuværende praksis. Identificering af om der er tale om salg af varer, salg af tjenesteydelser eller entreprise-

kontrakt, som er afgørende under IAS 18 henholdsvis IAS 11, er som udgangspunkt ikke afgørende under 

ED 2011. Resultat af konsekvensanalysen viser, at den foreslåede indregningsmodel af omsætning i ED 2011 

kan medføre; ændringer i tidspunktet for regning af kontrakter som leveres over tid; fastsættelse og alloke-

ring af transaktionsprisen og ændring i præsentation af nedskrivninger af tilgodehavender fra salg af varer 

og tjenesteydelser.  
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Endvidere udviser konsekvensanalysen, at ED 2011 indeholder elementer, som bevirker, at virksomhederne i 

større omfang selv kan fastsætte anvendte forudsætninger, vurderinger, estimater og skøn for indregning og 

måling af omsætning. Det kan ligeledes konkluderes, at ED 2011 er kompleks at anvende i praksis i forhold 

til den nuværende regulering af omsætning. 

 

Med ovenstående viden, skal virksomhederne forberede sig på at skulle omstille it- og informationssystemet 

til at kunne håndtere de krævede data i form af estimat og skøn, men i særdeleshed også på udformning af 

aftalerne, som kan være afgørende i relation til indregningstidspunkt og størrelse af beløbet til indregning. 

Endelig vil ændring i præsentationen af hensættelser til tab på debitorer, medføre en indvirkning på visse 

nøgletal, som kan påvirke virksomhedernes låneforpligtelser overfor eksterne långiver mv.   

 

Indvirkningerne af ED 2011 i forhold til den nuværende praksis er blevet belyst i dette kapitel. Nærliggende 

er derfor en analyse af, om ED 2011 vurderes at have opfyldt dens formål og målsætninger, hvilket foretages 

i det følgende. 
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7. Opsummering og vurdering af ED 2011 i forhold til opfyldelse af kon-

vergensprojektets formål og målsætninger  

7.1 Indledning og formål 

Succeskriterier for konvergensprojektet vedrørende omsætning må være, at formål og målsætninger med ED 

2011 opfyldes og derved bidrage med værdi for både regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere. For regn-

skabsbrugere i form af forbedrede finansielle informationer til at træffe økonomiske beslutninger, og for 

regnskabslæggere i form af en omsætningsstandard, som er tilstrækkelig robust, brugbar og vejledende til at 

håndtere regnskabsmæssig behandling af et komplekst område som omsætning. Der foretages i nærværende 

kapitel en vurdering af ovenstående betragtninger.  

 

7.2 Konvergensprojektets formål og målsætninger 

Som anført i indledningen i kapitel 1, indeholder ED 2011 formål og målsætning om, at 1) fjerne inkonsi-

stens og svagheder i nuværende regulering af omsætning, 2) frembringe en robust ramme for regnskabsmæs-

sig behandling af omsætning, 3) forbedre sammenlignelighed af indregnet omsætning på tværs af industrier 

og kapitalmarkeder, 4) frembringe mere nyttig information for regnskabsbrugere gennem forbedrede oplys-

ningskrav og 5) forenkle udarbejdelsen af årsregnskabet ved at reducere antallet af krav, som virksomheder-

ne skal følge. 

 

Som det er blevet belyst i konsekvensanalysen i forrige kapitel, indeholder ED 2011endnu flere krav om 

ledelsesmæssige vurderinger, skøn og estimater. Dette giver fortolkningsmuligheder, som kan være medvir-

kende til en inkonsistens og en uhensigtsmæssighed i indregning og måling af omsætning på tværs af indu-

strier og landegrænser. En anden svaghed er, at ED 2011 fortsat forekommer mangelfuldt på en række for-

hold, såsom manglende vejledning i situationer, hvor det ikke er muligt at fastsætte den selvstændige salgs-

pris, eller at det er muligt at indregne omsætning, selvom virksomheden ikke opfylder betingelsen om at 

have ret til at modtage betalingen for til dato udførte tjenesteydelser. Målsætningen om at fjerne inkonsi-

stens og svagheder i forhold til den nuværende regulering af omsætning, må derfor konkluderes at være ikke 

opfyldt. ED 2011 bidrager, som under den nuværende regulering af omsætning jævnfør IAS 18 og IAS 11, 

fortsat stor mulighed for virksomhederne at fastlægge egne fortolkninger og forudsætninger ved indregning 

og måling af omsætning. 

 

Målsætningen om at frembringe en robust ramme for regnskabsmæssig behandling af omsætning samt at 

forbedre sammenlignelighed af indregnet omsætning på tværs af industrier og kapitalmarkeder, kan i den 

forbindelse ligeledes anføres ikke at være opfyldt på baggrund af ovenstående.  
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7.3 Regnskabsbrugere kontra regnskabsaflæggere og nytteværdi kontra omkostninger  

Målsætningen om at frembringe mere nyttig information for regnskabsbrugere gennem forbedrede oplys-

ningskrav samt at forenkle udarbejdelsen af årsregnskabet ved at reducere antallet af krav, som virksomhe-

derne skal følge, er ligeså tvivlsomt opfyldt. 

 

Hvis den finansielle rapportering skal have en nytteværdi, må to fundamentale kvalitative egenskaber, tages i 

betragtning, nemlig relevans og troværdige repræsentation
89

. For at kunne opnå den højeste nytteværdi i for-

hold til brugernes behov, må det en afvejning og dermed også kombination af begge egenskaber. En tærskel-

værdi, som informationerne i den finansielle rapportering også skal kunne opfylde er, at den opnåede nytte-

værdien vil være større end de omkostninger forbundet ved at etablere og opretholde nytteværdien. De fleste 

omkostninger forbundet ved at etablere og opretholde nyttige regnskabsinformationer ligger hos regnskabs-

aflæggeren selvom nytteværdien både tilfalder regnskabsbrugen og -aflæggeren. I dette tilfælde, er det for-

ventelig, at der vil være væsentlige omkostninger forbundet med at implementere ED 2011. En samlede vur-

dering af om nytteværdien overstiger de samlede omkostninger forbundet herved, er kompliceret og subjek-

tiv. Ikke desto mindre er det et forhold, som der må tages i betragtning ved vurdering af ED 2011. 

 

Som kort berørt i kapitlet 4 er notekravsoplysninger i ED 2011 et forhold, som synes særligt at bekymre re-

spondenterne. Mange respondenter tilkendegiver endvidere, at notekravoplysninger har ekstensiveret gen-

nem årene, som følge af at IASB bliver ved med at tilføje yderligere notekrav til eksisterende notekravsop-

lysningerne i standarderne. Som et resultat heraf, er noterne blevet så omfangsrigt, at der kan stilles spørgs-

målstegn ved, om regnskabsbrugere kan se de egentlige væsentlige informationer.  

 

Notekravsoplysninger i ED 2011 omfatter jævnfør afsnit 5.5, en afstemning af balanceposter for indregnede 

kontrakter, væsentlige skønsmæssige vurderinger og ændringer i disse skønsmæssige vurderinger, samt et-

hvert aktiv optaget på baggrund af indregnede omkostninger til at opnå eller opfylde en kontrakt med kun-

den. Med disse skærpede notekravsoplysninger for omsætning, lægges der op til, at virksomhedernes års-

regnskaber i endnu højere grad skal afspejle gennemsigtighed. For virksomhederne kan dette resultere i of-

fentliggørelse af konkurrencemæssigt følsomme oplysninger på et detaljeringsniveau, som under nuværende 

praksis ikke er påkrævet. De forslåede notekravsoplysninger vil medføre, at virksomhederne ikke alene skal 

oplyse om antal kontrakter, som ligger til grund for indregnet omsætning og de skønsmæssige vurderinger, 

der er anvendt, men også ændringer i skønsmæssige vurderinger. 

 

                                                      
89 Elling, Jens O.: finansiel rapportering – teori og regulering. Side 168-170. 
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Det er uklart, om de skærpede notekravsoplysninger egentlig vil tjene dets formål og bidrage med værdi til at 

hjælpe regnskabsbrugerne, herunder potentielle investorer i at træffe økonomiske beslutninger, set i forhold 

til de administrative ressourcer, det kræver for virksomhederne at udarbejde noteoplysningerne. Denne be-

kymring synes dog ikke at påvirke IASB og FASB. Der har ikke været nogen nævneværdige kommentarer til 

notekravsoplysninger fra IASB/FASB, ligesom der ikke har været eksempler på opstilling af de krævede 

noteoplysninger i ED 2011. Der er således risiko for, at ED 2011s notekravsoplysninger bliver en reelt byrde 

og at væsentlige informationer drukner i overflod af oplysninger i stedet for at fremhæve disse. Der kan såle-

des stilles spørgsmålstegn ved, om mere informationer nødvendigvis er afgørende og bringer en nytteværdi 

for beslutningstagerne.    

 

7.3.1 Undersøgelse fra PWC - Værdien af årsrapporten 

Stine Munk Jensen og Henrik Steffensen, begge fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har foretaget 

en undersøgelse af værdien af årsrapporten. Ifølge deres artikel publiceret i Revision og Regnskabsvæsen
90

 

viser undersøgelsen, at noteoplysningerne tillægges en stor værdi hos regnskabsbrugere og udgør en vigtig 

bestanddele af årsrapporten samt for de fleste regnskabsbrugere endda endnu vigtigere end ledelsesberetnin-

gen i årsrapporten. Noteoplysningerne bliver således brugt og vægtet højt af regnskabsbrugerne. Spørgsmålet 

er nu, hvilke noteoplysninger som regnskabsbrugere anvender mest, herunder om omsætningsnoten tillægges 

stort værdi. Af artiklen fremgår det, at det i særdeleshed drejer sig om noten vedrørende segmentoplysninger 

og finansielle instrumenter som værende nogle af de vigtige noter i årsrapporten. Oplysninger vedrørende 

omsætningen kan udledes indirekte af segmentnoten. Omsætningsnoten står hverken højest, bliver nævnt 

eller anset for at være en af de vigtigste noter jævnfør artiklen.  

 

Endvidere konkluderer artiklen, at kontroloplysninger bidrager ikke til at investor, kreditgiver eller anden 

regnskabsbruger bedre kan træffe beslutninger om virksomhedens økonomiske formåen. Det kan derfor stille 

spørgsmålstegn ved, om notekravsoplysningen for omsætning indeholdende kravet om en total afstemning af 

balanceposter vedrørende de enkelte indregnede kontrakter, vil bidrage til informationsværdi for regnskabs-

brugerne til at træffe økonomiske beslutninger. Samme afvejning må stilles til kravet om, at der skal oplyses 

om enhver aktiv optaget på baggrund af indregnede omkostninger til at opnå eller opfylde en kontrakt med 

kunden.   

                                                      
90 Munk Jensen, Stine og Steffensen, Henrik: ”Værdien af årsrapporten – hvad siger brugerne? Og hvordan kan årsrapporten blive bedre?”, 
RR.2012.09.0012. 
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7.3.2 Undersøgelse fra CBS - Cost-benefit analyse af oplysninger i årsrapporten 

En anden undersøgelse som også er værd at fremnævne i denne forbindelse er cost-benefit analysen foretaget 

af lektor Thomas Riise Johansen og professor Thomas Plenborg, begge fra Copenhagen Business School
91

. 

Undersøgelsen er en udvidelse af den ovennævnte analyse foretaget af Stine Munk Jensen og Henrik Steffen. 

Cost-benefit analysen har omhandlet, at måle omkostninger (cost) og tilfredsheden (benefit) på baggrund af 

de mest efterspurgte noteoplysninger såsom segmentoplysninger, nedskrivningstest og finansielle instrumen-

ter. Undersøgelsen konkluderer, at nogen af de meste krævende noter at udarbejde som ovennævnte, er med 

markant cost-benefit negative. En negativ cost-benefit score signalerer en uhensigtsmæssig balance mellem 

omkostninger ved at fremstille noten set i forhold til regnskabsbrugernes tilfredshed af noten. Der foreligger 

således virksomheden et stort arbejde med at forbedre tilfredsheden af noteoplysninger samtidige med at 

optimere ressourceanvendelsen ved udarbejdelse af disse.  

 

På baggrund af nævnte to undersøgelser, henholdsvis ”Værdien af årsrapporten” samt ”Cost-benefit analy-

sen”, må det antages, at en omsætningsnote udarbejdet i henhold til ED 2011, vil medføre en negativ cost-

benefit score. Dette er som følge af, at omsætningsnoten forventes at vil kræve væsentlige ressourcer og 

omkostninger at udarbejde samtidige med, at den ikke tillægges særlig stor værdi hos regnskabsbruger jævn-

før ovenstående undersøgelser. Det synes derfor, at være basis for IASB og FASB bør revurdere og reducere 

omfanget samt kompleksiteten af notekravene i ED 2011.  

 

7.4 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at konvergensprojektets formål og målsætning ikke forventes at kunne blive opfyldt 

med afsæt i ED 2011s nuværende form. Det forekommer paradoksal, at IASBs og FASBs bestræbelser på at 

skabe gennemsigtighed i finansiel rapportering til støtte for regnskabsbrugerne i at træffe økonomiske be-

slutninger, i praksis får modsat effekt, idet relevante oplysninger bliver skjult og ændres væsentlige afhænger 

af virksomhedernes skønsmæssige vurderinger. Det er derfor med undre, at IASB og FASB ikke med fordel 

har implementeret dele af de detaljerede standarder og vejledninger, som eksisterer under US GAAP, selvom 

ønske om en regelbaseret omsætningsstandard er målet.  

 

To undersøgelser foretaget af henholdsvis Stine Munk Jensen og Henrik Steffensen samt Thomas Riise Jo-

hansen og Thomas Plenborg har tilkendegivet, at det ikke er nødvendigvis de noter i årsregnskabet, som 

kræves fleste ressourcer for virksomhederne at udarbejde, også er dem som tillægges størst værdi hos regn-

skabsbrugerne. Ligeledes tilkendegiver disse undersøgelser, at noter indeholdende kontroloplysninger ikke 

                                                      
91 Johansen, Thomas Riise og Plenborg, Thomas: ”Cost-benefit analyse af oplysninger i årsrapporten – fokus på ledelsens beretninger og noter”, 
RR.2012.09.0026. 
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bidrager til at investorer, kreditgiver eller anden regnskabsbruger bedre kan træffe økonomiske beslutninger 

om virksomhedens økonomiske formåen. Set i forhold til de foreslåede notekravsoplysninger i ED 2011 må 

det derfor formodes, at der venter virksomhederne et stort arbejde med at bestå tilfredsheden af noteoplys-

ninger, set i forhold til en omfattende ressourceanvendelse ved dens udarbejdelse.  

 

Hensyn til regnskabsbrugere er et erklærede formål i ED 2011. Hvis ED 2011 vil sikre sig en succesfuld 

implementering og opfyldes af projektets formål og målsætninger, må det også kræves hensyn til regnskabs-

aflæggere. Modvilje fra disse i forbindelse med afvejningen om omkostninger forbundet med at implemente-

re ED 2011 kontra nytteværdien for regnskabsbrugere, kan medvirke til forøget risiko for større omfang af 

subjektive vurderinger og skøn ved indregning og måling af omsætning. Dette kan medvirkende til, at væ-

sentlige informationer skjules og i yderste tilfælde manipulation af omsætning. Dette kan ikke bidrage til 

værdi for nogen parter, hverken regnskabsbrugere eller regnskabsaflæggere.   
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Kapitel 8. Hovedkonklusion 

Det kan konkluderes, at der overordnet ikke eksisterer de store forskelle i begrebsrammen under henholdsvis 

IASB og FASB i relation til definition samt indregnings- og målingskriterier for omsætning. Både IASBs og 

FASBs begrebsramme indeholder den centrale målsætning om at bidrage til finansielle informationer, som 

skal hjælpe regnskabsbrugerne i at træffe økonomiske beslutninger. Denne målsætning bibeholdes i den nye 

fælles begrebsramme, som ligeledes er et igangværende konvergensprojekt hos IASB/FASB. IASBs be-

grebsramme er dog mere overordnet i sine angivelser i relation til definition, indregning og måling af om-

sætning, hvorimod FASBs begrebsramme er mere detaljeret og tydeligere i sine angivelser. Begge begrebs-

rammer kan konkluderes at være bygget på den formueorienterede regnskabsteori med undtagelse af FASBs 

indregningskriterier er med afsæt i den præstationsorienterede regnskabsteori. Dagsværdi anvendes som 

målingskriterium under begge begrebsrammer.  

 

Under IASB er den nuværende regulering af omsætning at finde i IAS 18 og IAS 11. IAS 18 er den primære 

standard for omsætning, som tilsvarende under FASB er at finde i SAB 104. SAB 104 angiver imidlertid kun 

indregningskriterier og hverken definition eller målingskriterier, som skal findes i FASBs begrebsramme, 

CON 6 og CON 7. Begge regelsæt med afsæt i den formueorienterede regnskabsteori. IAS 18 lægger vægt 

på overførelse af væsentlige risici, fordele og kontrol til køber, mens SAB 104 lægger vægt på overbevisende 

dokumentation for, at transaktionen har fundet sted. Målingskriterierne er de samme under både IASB og 

FASB. Dagsværdi er angivet som klart målingskriterium for omsætning. Modsat IAS 18, der som udgangs-

punkt medfører indregning efter salgsmetoden, så medfører IAS 11 indregning efter produktionsmetoden. 

IAS 11, som specifikt behandler entreprisekontrakter under IASB, forudsætter opfyldelse af kriteriet om 

individuelt forhandlet kontrakt førend en kontrakt er omfattet.  

 

Det kan således konkluderes, at IASB og FASB har mange fællesnævnere, men også mange forskelligheder i 

tilgangen for regnskabsmæssig behandling af omsætning. IASBs regnskabsstandarder er principbaserede og 

bygger på overordnede definitioner og retningslinjer, hvilket foranlediger brede fortolkningsmuligheder af 

indregning og måling af omsætning. FASB herunder US GAAP er derimod detailbaseret med standarder og 

vejledninger for indregning og måling af omsætning ned til konkrete og specifikke industrier og brancher. 

Modsat IASB, som indeholder mulighed for, at virksomheden selv kan fastsætte forudsætninger og udøve 

skøn, er FASB mere præcise i sine bestemmelser, og efterlader derved ikke megen plads for virksomheder-

nes egen fortolkninger og skøn. FASBs detailbaseret tilgang kræver omvendt behov for konstant opdatering 

og fornyelse af standarder og vejledninger, hvilket fører til inkonsistens og spredt regulering af omsætning.  
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Inkonsistens og svaghederne i nuværende regulering af omsætning er at finde både indbyrdes mellem IASB 

og FASB, mellem begrebsrammerne og de underliggende standarder samt imellem standarderne. IAS 18 og 

IAS 11 bygger på to forskellige indregningsprincipper, hvilket er medvirkende til, at der opstår tvivlstilfælde 

for, hvornår en transaktion er omfattet af henholdsvis IAS 18 eller IAS 11. I forhold til IASBs og FASBs 

begrebsramme, som fastsætter den overordnede ramme for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskaber, kan 

der endvidere konstateres inkonsistens hertil. Væsentlig inkonsistens er under FASB, hvor indregningskrite-

rierne i SAB 104 er baseret på en formueorienteret regnskabsteori, mens indregningskriterierne i FASBs 

begrebsramme er med afsæt i den præstationsorienteret regnskabsteori. Ligeledes kan der konstateres en 

inkonsistens under IASB, hvor indregningskriterier for salg af varer i IAS 18 er med afsæt i den præstations-

orienteret regnskabsteori, mens indregningskriterierne i begrebsrammen er med afsæt i den formueorienteret 

regnskabsteori.  

 

Med afsæt i ønsket om gennemsigtighed og sammenlignelighed af indregnet omsætning i årsregnskaber på 

tværs af industrier og landegrænser, er ED 2011 en realitet. Respondenterne udtrykte i høringssvarene et stort 

behov for yderligere vejledninger og præciseringer af kriterierne i ED 2011. Specielt EFRAG, som er en 

toneangivende respondent, er grundlæggende uenige i den foreslåede indregningsmodel i ED 2011. EFRAG 

udtrykker en bekymring i relation til notekravsoplysningerne og stiller spørgsmålstegn ved nytteværdien 

kontra omkostninger ved at arbejde disse oplysninger. 

 

ED 2011, hvis indhold forventes at erstatte nuværende regulering af omsætning undr IASB og FASB, inde-

holder som noget nyt en fem-trins-model for indregning og måling af omsætning. Centrale elementer i den 

nye indregningsmodel er, at en kontrakt med flere elementer skal som udgangspunkt behandles som separate 

forpligtelser, hvis elementerne er forskellige (distinct), medmindre der er tale om i høj grad forbundne eller 

betydeligt integrerede services eller væsentligt tilpasset til kunden. Et andet centralt element i ED 2011 er, at 

fastsættelse af transaktionspris skal ske ud fra en sandsynlighedsvægtet betragtning, hvor der skal tages høj-

de for variable overvejelser. Kundens kreditrisiko indgår ikke som en del af disse variable overvejelser, men 

skal præsenteres i tilknytning til omsætning i resultatopgørelsen. Endvidere foreslår ED 2011, at allokering 

af transaktionsprisen på de separate leveringsforpligtelser i en kontrakt, skal ske ud fra deres selvstændige 

salgspris.  

 

I relation til indregningstidspunktet for omsætning kan det sammenfattes, at ED 2011 grundlæggende inde-

holder to metoder: a) indregning af omsætning på et bestemt tidspunkt (at a point of time) eller b) indregning 

af omsætning løbende over tid (over time). Indregningstidspunktet er endvidere afhængigt af kriteriet om 
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”overførsel af kontrol”, som spiller en central rolle i forhold til den nuværende praksis, hvor kriteriet er væg-

tet på ”overførelse af risici og fordele”. 

 

I relation til konvergens med begrebsrammernes definition samt indregnings- og målingskriterier under 

IASB henholdsvis FASB, kan det konstateres ED 2011overordnet er i overensstemmelse hermed. Definition 

af omsætning i ED 2011 er med direkte henvisning til IASB begrebsrammens definition. Det kan endvidere 

konkluderes, at ED 2011 er principbaserede, og læner sig dermed op ad IASBs nuværende tilgang for ind-

regning og måling af omsætning i modsætning til FASB, som er detailbaseret.  

 

Konsekvensanalysen har fremvist, at ED 2011 i dens nuværende form vil medføre væsentlige ændringer i 

forhold til den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning. Ændringerne vil være størst for de 

virksomheder, som leverer tjenesteydelser over tid. Meget taler for, at disse ydelser kan indregnes tidligere i 

processen i modsætning til den nuværende regulering af omsætning. Resultat af konsekvensanalysen viser, at 

den foreslåede indregningsmodel af omsætning i ED 2011 medfører; ændringer i tidspunktet for regning af 

kontrakter som leveres over tid; fastsættelse og allokering af transaktionsprisen og ændring i præsentation af 

nedskrivninger af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Det kan endvidere konkluderes, at ED 

2011 er kompleks at anvende i forhold til den nuværende regulering af omsætning.  

 

Med ovenstående viden, skal virksomhederne forberede sig på at skulle omstille it- og informationssystemet 

til at kunne håndtere de krævede data i henhold til ED 2011, men i særdeleshed også på udformning af afta-

lerne, som kan være afgørende i relation til indregningstidspunkt og størrelse af det indregnede beløb. Æn-

dring i præsentationen af hensættelser til tab på debitorer, vil have en indvirkning på visse nøgletal, som kan 

påvirke virksomhedernes låneforpligtelser overfor eksterne långiver mv. Endvidere i relation til det faktum, 

at ED 2011 indeholder krav om anvendelse af estimat og skøn ved fastsættelse og allokering af transaktions-

prisen, må det formodes at ED 2011, fortsat vil medføre brede fortolkningsmuligheder og frirum for virk-

somhederne til selv at opstille anvendte forudsætninger. Dette vil uden tvivl medføre til en inkonsistens og 

værste tilfælde manipulation for indregning og måling af omsætning. Det kan derved konkluderes, at kon-

vergensprojektets formål og målsætning ikke er opfyldt med afsæt i ED 2011s nuværende form. 
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Kapital 9. Perspektivering og afsluttende kommentarer  

Den nye omsætningsstandard fra IASB og FASB har været under udarbejdelse i 10 år, hvilket vidner om et 

komplekst, men også kontroversielt område, som kræver mange hensyn. Det er således ikke nogen overra-

skelse, at det er vanskeligt at nå til enighed set i lyset af de mange høringssvar og kommenteringer, der er 

fremkommet.  

 

Beslutningen om anvendelse af IASBs regelsæt i EU må være startskuddet på en internationalisering af 

regnskabsreguleringer. Selvom EFRAG, EU's tekniske rådgiver, er uenig i den foreslåede indregningsmodel, 

må det forventes at ED 2011 vil få en retsvirkning, også for Danmark, i dens endelig form. Der findes i prak-

sis ikke nogen realistisk alternativer til IFRS, som er ”gratis” for EU, og som kan danne grundlag for en fæl-

les og en international regnskabsregulering. Det er derfor min vurdering, at IFRS også i fremtiden vil være 

det regnskabssprog, som vil gælde på et internationalt plan.  

 

Ved belysning af ED 2011 har det været overraskende at konstatere, at den foreslåede og fremtidige indreg-

ningsmodel indeholder så mange elementer af vurderinger, skøn og estimater. Vindere af ED 2011 må være 

alle de rådgivere, eksempelvis de større revisionsaktører, som vil komme med deres version af fortolkning, 

og på den måde vil yde hjælpe til virksomhederne, som skal foretage implementering af disse nye regler.  

 

Det kan diskuteres, om en detailbaseret regelsæt er at foretrække frem for det principbaserede. Endelig kan 

det diskuteres, om det overhovedet er muligt, at udarbejde et regelsæt som kan imødegå alle forhold for en 

kompleks regnskabspost som omsætning. Specielt regnskabsaflæggere og revisorer i USA har ry for at 

”skubbe” regnskabsmæssige reguleringer til det yderste for at få den mest gunstige præsentation af virksom-

hedernes regnskaber, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved eksistensen af de mange regelbaserede 

standarder og vejledninger. Man må derfor håbe, at ED 2011 med dens krav, men samtidige også råderum 

for virksomhedernes skøn, vurderinger og estimater, ikke er medvirkende til nye besvigelsesager eller fi-

nansskandaler.  

 

I skrivende stund, har SEC, som kan sammenlignes med finanstilsynet i Danmark, endnu ikke besluttet om 

den nye ED 2011 får retsvirkning for børnoterede selskaber i USA. Interessant bliver det således, at følge om 

ED 2011 overhovedet bliver godkendt som en del af US GAAP. Konvergens skal sikre samhørighed og har-

monisering. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved om målsætningen om konvergens i sig selv er opnået, 

hvis USA enten ikke godkender eller kun godkender dele af ED 2011 til regulering af omsætning i USA. 

Kun fremtiden vil vise, hvordan IASB/FASB vil håndtere denne udfordring.   



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 80  

 

Kapitel 10. Litteraturliste  

Bøger: 
 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik:”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk 

praksis til IFRS, Forlaget Thomson, 2003, 1. udgave, 1. oplag  

 Sudan, Sumit:”Revenue Recognition”, Revifora, Thomson Reuters, 2009, 1. udgave, 1. Oplag 

 Walton, Peter“An Executive Guide to IFRS, content, cost, and benefits to business”, Forlag Wiley, 2011 

 Elling, Jens O.: ”Årsrapporten – teori og regulering”, Forlag Gjellerup, 1. udgave, 1. oplag 2002 

 

Love, regnskabsstandarder, fortolkningsbidrag mv.: 
 IASB, IAS 1 Presentation of Financial Statements – udstedt 1997 inklusive opdateringer indtil 1.1.2009  

 IASB, IAS 11 Construction Contracts – udstedt 1993 inklusive opdateringer indtil 31.12.2010 

 IASB, IFRS 13 Fair Value Measurement   

 IASB, IAS 18 Revenue – udstedt 1993 inklusive opdateringer indtil 19.10.2011 

 IASB, The Conceptual Framework for Reporting, udstedt September 2010  

 IASB, IFRIC 15 Agreement for the Contruction of Real Estate – udstedt juli 2008 

 FSR, Regnskabsvejledning 22 Indtægter, udstedt 1993 

 FASB, Statement of Financial Accounting Concept No. 5 Recognition and Measurement in Financial 

Statement of Business Enterprises, December 1984 

 FASB, Statement of Financial Accounting Concept No. 6 Elements of Financial Statements, December 

1985 

 FASB, Statement of Financial Accounting Concept No. 7, Using Cash Flow Information and Present 

Value in Accounting Measurements, Februar 2000   

 

Exposure Drafts, Discussion Papers og andre udgivelser fra IASB/FASB:  
 Discussion Paper, Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers, December 

2008 

 Discussion Paper, Snapshot: Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers, 

December 2008 

 Exposure Draft, ED/2010/6, Revenue from Contracts with Customers, Juni 2010  

 Staff Paper, Revenue recognition Comment letter summary – main issues, IASB/FASB Meeting Decem-

ber 2010 

 Exposure Draft, ED/2011/6, Revenue from Contracts with Customers, November 2011  

 Basic for Conclusions, ED/2011/6, Revenue from Contracts with Customers, November 2011 

 Illustrative Examples, ED/2011/6, Revenue from Contracts with Customers, November 2011 

 Revised exposure draft, Snapshot: Revenue from Contract with Customers, November 2011 

 Technical Summary: The Conceptual Framework for Financial Reporting 2011 – as issued at 1 January 

2012, 2012 

 Staff Paper, Revenue recognition, Feedback summary from comment letters and outreach, 21-25 maj 

2012 

 Staff Paper, Revenue recognition, Summary of outreach activities, 21-25 maj 2012 

 Staff Paper, Revenue recognition, Cover memo, 21-25 maj 2012 

 Staff Paper, Revenue recognition, Cover memo, oktober 2012 

 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 81  

 

Materiale fra EFRAG: 
 Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers, Comment letter, 27 juli 2009 

 Revenue from Contracts with Customers, Draft comment letter, oktober 2010 

 Revenue from Contracts with Customers, Draft comment letter, Marts 2012 

 Revenue from Contracts with Customers, Final comment letter, April 2012 

 Revenue from Contracts with Customers, Feedback statement from comment letters and outreach activi-

ties, Juli 2012 

 

Publikationer og artikler: 
Deloitte 

 IFRS in Focus: “IASB issues revenue recognition exposure draft”, Juni 2010 

 IFRS in Focus: “IASB issues revised exposure draft on revenue recognition”, November 2011 

 “Udkast til IFRS om indtjening af omsætning i ny høring”, December 2011 

 

Ernst & Young 
 “Revenue from Contracts with Customer – The road to convergence: What the revenue proposals mean 

in practice”, 2010  

 

PriceWaterHouseCoopers: 

 “A shifting software revenue recognition landscape?* - Insights on potential impacts of IFRS and US 

GAAP convergence”, 2008  

 ”A Shifting software revenue recognition landscape – insights on potential impacts of the proposed reve-

nue model on current US GAPP”, 2010, volume 2 

 “Få indblik og vær forberedt på de nye regnskabsstandarder for leasing og indtægter”, November 2011  

 

KPMG 

 New on the Horizon: “Revenue from contracts with customers”, Juli 2010 

 New on the Horizon: “Revenue from contracts with customers”, November 2011  

 New on the Horizon: “Revenue recognition for building and Construction”, November 2011 

 New on the Horizon: “Revenue recognition for technology companies”, Marts 2012 

 

Øvrige 

 Financial Accounting Standards Advisory Council: “Joint Conceptual Framework Project”, December 

2004 

 Andersen, Lea og Burkal, Hans Peter: ”Omsætning”, INSPI nr. 1, 2011 

 Gustavsen, Henrik og Skov, Susanne Friis: ”Internationale tendenser inden for regnskab”, INSPI, Nr. 

7/8 2011 

 Jensen, Stine Munk og Steffensen, Henrik: ”Værdi af årsrapporten – hvad siger brugerne? Og Hvordan 

kan årsrapporten blive bedre?”, Revision & Regnskabsvæsen, 2012.09.0012  

 Johansen, Thomas Riise og Plenborg, Thomas:”Cost-benefit analyse af oplysninger i årsrapporten – 

fokus på ledelsens beretninger og noter”, Revision & Regnskabsvæsen, 2012.09.0026 

 Tale fra Olivier Guersent, konference EFRAG/Trustees, ”An EU perspective on the move towards global 

accounting standards”, 11 oktober 2012  

 Microsoft, høringssvar på ED 2011 (Comment Letter No 67) 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 82  

 

 Schøler, Finn: ”Regnskabsmanipulation”, Ledelse & Erhvervsøkonomi 2/2005  

 Verizon, høringssvar på ED 2011 (Comment Letter No 119)   

 

Afgørelser: 
 Fondsrådet: ”Regnskabsmæssig behandling af ejendomsprojekter til videresalg”, dato for afgørelse 30. 

oktober 2006 

 

Hjemmesider: 

 www.iasb.org 

 www.fasb.org 

 www.efrag.org 

 www.deloitte.dk 

 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Revenue+Recognition/Revenue+Recognition.htm 

(hjemmeside vedrørende konvergensprojektet for omsætning) 

 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-
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Bilagsoversigt 

Bilag 1. Anvendte forkortelser og synonymer 

 

Der er i afhandlingen anvendt følgende forkortelser, synonymer og begreber: 

 

Anvendte forkortelser:  

CON  = Concept Statements (USA) 

DP  = Discussion Paper  

EFRAG = European Financial Reporting Advisory Group  

EU  = Europæiske Union 

ED 2010 = Exposure Draft, Revenue from Contracts with Customers, June 2010 

ED 2011 = Exposure Draft, Revenue from Contracts with Customers, November 2011 

FASB  = Financial Accounting Standards Board (USA) 

IAS   = International Accounting Standards 

IASB  = International Accounting Standards Board  

IFRS  = International Financial Reporting Standards  

IFRIC  = International Financial Reporting Interpretation Committee  

MoU  = Memorandum of Understanding  

RV  = Danske regnskabsvejledninger (udsendt af FSR’s Regnskabstekniske udvalg)      

SAB  = Staff Accounting Bulletin (Udstedt af Securities and Exchange Commission) 

SEC  = Securities and Exchange Commission (USA) 

SOP  = Statements of Position (Udstedt af American Institute of Certified Public  

      Accounts) 

US GAAP  = United States General Accepted Accounting Principles  

 

Anvendte synonymer:  

IAS↔IFRS 

Nettoomsætning ↔ Omsætning 

Produkt ↔ Vare 

Præstationsforpligtelse ↔ Leveringsforpligtelse af vare og tjenesteydelse  

Regnskabsproducenten ↔ Regnskabsaflæggeren  

Tjenesteydelse ↔ Serviceydelse 

Vederlag ↔ Transaktionsprise 

Sammensatte kontrakter ↔ kontrakter med flere elementer  

IASBs begrebsramme ↔ IFRS Framework 
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Bilag 2. Væsentlige definitioner   
 

Dette bilag definerer og tydeliggør nogle centrale begreber og udtryk, som anvendes i afhandlinger og som 

kan være tvetydig eller ikke selvforklarende. 

 

Omsætning 

Begrebet omsætning bruges i afhandlingen synonymt med begrebet nettoomsætning eller indtægter fra salg 

af varer og tjenesteydelser, som mange virksomheder anvender. Med omsætning refereres der til det øverste 

niveau eller linje i resultatopgørelsen.  

 

Indregning og måling  

Begrebet indregning, der er anvendt i afhandlingen, kan forklares med hvornår en regnskabspost kan bogfø-

res/medtages i regnskabet. Begrebet måling kan forklares med hvilken værdi en regnskabspost skal optages 

og indregnes til. 

 

Salg af varer  

Salg af varer omfatter levering af varer eller produkter, som er produceret eller købt af virksomheden med 

henblik på salg.  

 

Salg af tjenesteydelser 

Salg af tjenesteydelser omfatter virksomhedens udførelse af en aftalt opgave over en aftalt periode. Tjeneste-

ydelserne kan leveres inden for en eller flere regnskabsperioder. En kontrakt om levering af tjenesteydelser 

kan således være en kontrakt vedrørende udvikling, tilretning og installation af software, samt kontrakter om 

advokat-, revisions- og rådgivningsopgaver og tilsvarende serviceydelser.    

 

Produktionsmetoden 

Produktionsmetoden er en indregningsmetode, ifølge hvilken indtægter og omkostninger indregnes i resul-

tatopgørelsen i takt med, at arbejde bliver udført
92

. 

 

Faktureringsmetoden  

Faktureringsmetoden bliver også kaldt for salgsmetoden er en indtægtsmetode, ifølge indtægter og omkost-

ninger indregnes i resultatopgørelsen, når salget af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en kontrakt, 

er afsluttet, eller i al væsentlighed er afsluttet
93

.     

                                                      
92 Danske Regnskabsvejledning 22, Indtægter, afsnit14. 
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Bilag 2. Væsentlige definitioner, fortsat   
 

Præstationsorienteret regnskabsteori  

Ved præsentationsorienteret regnskabsteori lægges der vægt på resultatopgørelsen, som er omdrejningspunk-

tet. Indtjening er udgangspunktet for regnskabet og balancen har alene sekundær betydning. Ved måling af 

aktiver og forpligtelser fortrækkes kostprisen frem for måling til dagsværdi, idet sidstnævnte vil medføre 

urealiserede poster i resultatopgørelsen
94

.     

 

Formueorienteret regnskabsteori  

Ved formueorienteret regnskabsteori lægges vægt på balancen, som er omdrejningspunktet. Balancen er ud-

gangspunktet for regnskabet og resultatopgørelsen er af sekundær betydning. Ved måling af aktiver og for-

pligtelser er dagsværdi den fortrukne frem for anvendelse af kostpris, idet fokus er på at opgøre balancen så 

korrekt som muligt og at denne opfattes som værende fremadrettet
95

.   

 

Sammensatte kontrakter/kontrakter med flere elementer 

Begrebet sammensatte kontrakter anvendes synonymt med kontrakter med flere elementer og dækker over 

flere kontrakter, indgået på sammen tid, med samme kunde, og hvor pris og øvrige væsentlige elementer er 

forhandlet samlet.  

  

                                                                                                                                                                                
93 Danske Regnskabsvejledning 22, Indtægter, afsnit13. 
94 Elling, Jens O.: Årsrapport – teori og regulering, s. 83.  
95 Elling, Jens O.: Årsrapport – teori og regulering, s. 84.  
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Bilag 3. IAS 11 - Definition og indregningskriterier fastpris- og kost-

pluskontrakter 
 

Fastpriskontrakt er kendetegnet ved at den totale forventede kontraktsum samt forventede omkostninger 

fremgår af entreprisekontrakten og er kendte fra starten af projektet. Ved fastpriskontrakt kan omsætning og 

omkostninger af kontrakten opgøres pålideligt, når nedenstående fire betingelser alle er opfyldt: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Kost-plus-kontrakter er kendetegnet ved, at den totale forventede kontraktsum samt de forventede entrepri-

seomkostninger, ikke nødvendigvis er kendte fra starten af projektet. Der aftales derimod en entrepriseavan-

ce som tillægges de medgåede entrepriseomkostninger. Ved kost-plus-kontrakter kan omsætning og omkost-

ninger i forbindelse med kontrakten opgøres pålideligt, når følgende to betingelser alle er opfyldt: 

 

 

 

 

 

  

1. Den samlede entrepriseomsætning kan måles pålideligt,  

2. Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten vil tilgå virk-

somheden, 

3. Både de samlede entrepriseomkostninger til færdiggørelse af kontrakten og færdiggørelsesgra-

den på balancedagen kan måles pålideligt, og 

4. Entrepriseomkostningerne tilknyttet kontrakten kan klart identificeres og måles pålideligt, 

hvorved de faktisk påløbne entrepriseomkostninger kan sammenholdes med tidligere skøn. (IAS 

11.23)  

1. Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten vil tilgå virk-

somheden, og  

2. Omkostningerne tilknyttet entreprisekontrakten, uanset om de skal godtgøres af kunden, kan 

identificeres og måles pålideligt. (IAS 11.24)    
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Bilag 4. Tre-trins-indregningsmodel for omsætning, jævnfør IAS 18 og IAS 

11 

 

Figur 6: Indregningsmodellen for omsætning under nuværende praksis
96

: 

  

                                                      
96 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration af Andersen, Lea og Lindegård Buhrkarl, Hans Peter: Omsætning, s. 25. 

 

 

 

 

Trin 1: Identificere separate transaktioner  

Salg af varer  Salg af tjenesteydelser  

Væsentlige risici , fordele og kontrol 

overgår samlet på et tidspunkt 

Indregning  af omsætning efter 

salgsmetoden  
Indregning  af omsætning efter 

produktionsmetoden 

Entreprisekontrakter 

Salg af varer 

(IAS 18)  

Entreprisekontrakter 

(IAS 11) 

Trin 2: Fordeling af samlet vederlag til de separate 
transaktioner 

Via: Den relative dagsværdime-

tode  Via: Residualmetoden  

Trin 3: Indregning af omsætning 

Salg af tjenesteydelser 

(IAS 18 med ref. til IAS 11)  

Løbende overgang af væsentlige 
risici, fordele og kontrol  
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Bilag 5. Oversigt over fordeling af respondenter med høringssvar på ED 

2010  

 

Tabel 17: Oversigt over fordeling af respondenter med hørringssvar på ED 2010 i kategori
97

 

Typer af respondenter 
Fordeling af respondenter i 

kategorier Antal respondenter i procent 

Regnskabsaflæggere 481 49% 
Enkeltpersoner 173 18% 
Revisorer/revisionsfirmaer 102 10% 
Regnskabsbrugere 72 7% 
Faglige organisationer 72 7% 
Industri/organisationer 47 5% 
Standardudstedere 18 2% 
Kontrolmyndigheder 7 1% 
Akademikere 6 1% 
Konsulenter 5 1% 
Øvrige 3 0% 

Total 986 100% 

  

 

Figur 7: Grafisk illustration af fordeling af respondenter i kategorier
98

. 

 

  

                                                      
97 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af taloplysninger i IASB/FASB, Comment letter Summary memo. Staff Paper, Meeting December 2010, s. 2 
98 Kilde: Egen tilvirkning. 

49% 

18% 

10% 

7% 

7% 

5% 

2% 1% 1% 0% 0% 

Fordeling af respondenter i kategorier 

Regnskabsaflæggere

Enkeltpersoner

Revisorer/revisionsfirmaer

Regnskabsbrugere

Faglige organisationer

Industri/organisationer

Standardudstedere

Kontrolmyndigheder

Akademikere

Konsulenter

Øvrige
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Bilag 5. Oversigt over fordeling af respondenter med høringssvar til ED 

2010, fortsat 

 

Tabel 18: Oversigt over fordeling af respondenter med hørringssvar på ED 2010 i geografisk region
99

 

 

 

Figur 8: Grafisk illustration af fordeling af respondenter i geografisk region
 100

 

 

 

 

 

  

                                                      
99 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af taloplysninger i IASB/FASB, Comment letter Summary memo. Staff Paper, Meeting December 2010, s. 2. 
100 Kilde: Egen tilvirkning. 

74% 

12% 

7% 

4% 

2% 
1% 0% 0% 

Fordeling af respondenter i geografisk 
region 

Nordamerika

International (internationale
revisionsfirmaer)

Europa

Asien

Oceanien

Afrika

Geografisk region 
Fordeling af respondenter i 

geografisk region 
Antal respondenter i 

procent 

Nordamerika 726 74% 

International (internationale revisionsfirmaer) 116 12% 

Europa 73 7% 

Asien 44 4% 

Oceanien 17 2% 

Afrika 6 1% 

Sydamerika 3 0% 

Ukendt 1 0% 

Total 986 100% 
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Bilag 6. Oversigt over fordeling af respondenter med høringssvar på ED 

2011 
 

Figur 9: Grafisk illustration af fordeling af respondenter i kategorier
101

 

 

 

 
Figur 10: Grafisk illustration af fordeling af respondenter i geografisk region

102
 

 

  

                                                      
101 IASB/FASB: Comment letter summary memo. Staff Paper, Meeting December 2011, s. 2 (Der har ikke været oplyst nøjagtige fordelingstal for 

respondenter). 
102 IASB/FASB: Comment letter summary memo. Staff Paper, Meeting December 2011, s. 2 (Der har ikke været oplyst nøjagtige fordelingstal for 
respondenter). 
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Bilag 7. Væsentlige ændringer mellem ED 2010 og ED 2011 

 

Tabel 19: Oversigt over væsentlige ændringer mellem ED 2010 og ED 2011
103

.  

                                                      
103 Pressemeddelelse fra IASB/FASB den 14. november 2011 i forbindelse med offentliggørelse af ED 2011 samt IFRS: ”Snapshot: Revenue from 
Contracts with Customers”, november 2011, side 7. 

 Væsentlige ændringer foretaget i ED 2011 i forhold til ED 2010  

 

Overdragelse af kontrol 

over tid 

Tilføjet kriterier ved afgørelse af om en leveringsforpligtelse (gælder også 

for tjenesteydelser) opfyldes løbende, således at indregning af omsætning 

kan ske i takt med opfyldelse af leveringsforpligtelsen. 

Tab på debitorer Tilføjet krav om at forventede tab på tilgodehavender ikke fratrækkes om-

sætningen, men præsenteres i en særskilt linje i tilknytning til omsætningen. 

Separation af præstati-

onsforpligtelser 

Principperne for opdeling af en kontrakt i separate leveringsforpligtelser er 

ændret og præciseret, således at visse varer og tjenesteydelser ikke kræves 

behandlet særskilt. 

Fastsættelse af transak-

tionsprisen 

Reglerne vedrørende måling af transaktionsprisen er forenklet. Virksomhe-

derne kan være vælge at anvende det bedste skøn ved opgørelse af transak-

tionsprisen for betingede, hvis dette bedre afspejler den pris, som virksom-

hederne forventer at modtage. 

Tabsgivende elementer Krav om indregning af tab på tabsgivende delelementer i en kontrakt gælder 

for kontrakter med en leveringsperiode over et år. 
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Bilag 8. Fem-trins-indregningsmodel for omsætning, jævnfør ED 2011  
 

Figur 11: Fem-trins-model for indregning og måling af omsætning jævnfør ED 2011
104

:  

                                                      
104 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af indholdet i ED 2011. 

 

Trin 2: Identificere separate præstationsforpligtelser  

JA 

Opfylder præstationsforpligtelsen i kontrak-
ten/kontrakterne samtlige to betingelser? 

1. Måden, hvorpå varen eller serviceydelsen 

leveres, er forskellig fra den måde andre 

varer og serviceydelser i henhold til kon-
trakten leveres 

2. Varerne eller serviceydelserne er forskel-
ligartede (distinct), og er kendetegnet ved 
at: 

a) Virksomheden regelmæssigt 

sælger pågældende vare eller 

serviceydelse særskilt  

b) Kunden kan anvende varen eller 
serviceydelsen særskilt eller 

sammen med andre varer og 
tjenesteydelser som er let til-

gængelige for kunden. 

Forpligtelsen i kontrak-
ten/kontrakterne skal opdeles i 
separat leveringsforpligtelser og 
behandles og indregnes særskilt. 

Med mindre der er tale om: 
1) I høj grad forbundne eller 

betydelig integrerede ser-
vices og 

2) væsentlige ændringer og 

tilpasninger til kunden 

Forpligtelsen i kontrak-
ten/kontrakterne skal behandles og 
indregnes som én leveringsforplig-
telse. NEJ 

 

Trin 1: Identificere kontrakten med kunden  

Opfylder kontrakten samtlige følgende 
kriterier: 

1)  Kontrakten skal have forretnings-
mæssig substans 

2) Parterne i kontrakten har godkendt 
kontrakten og begge parter er for-
pligtet til at opfylde deres respektive 
forpligtelser  

3) Virksomheden kan identificere hver 
parts rettigheder i forbindelse med 
varerne eller tjenesteydelserne, som 
skal overføres; og  

4) Virksomheden kan identificere beta-
lingsbetingelser for varerne eller tje-
nesteydelserne, som skal overføres.      

Er der indgået flere kontrakter med samme 
kunde, tidsmæssigt i nærheden af hinanden 
og en af følgende betingelser er opfyldt? 

1. Kontrakterne er forhandlet som én sam-

let pakke med et enkelt kommercielt 

formål 

2. Størrelsen af vederlaget i én kontrakt 

afhænger af en anden kontrakt eller, 

3. Varer eller tjenesteydelser lovet i kon-

trakterne består i en enkelt præstations-

forpligtelse/leveringsforpligtelse. 

JA 

Kontrakten/transaktionen er 
ikke omfattet af ED 2011. 
Der skal søges vejledning i 
en anden standard. 

NEJ 

Kontrakterne skal 
behandles som én 

kontrakt.  

Kontrakterne skal 
behandles som flere 
separate kontrakter.  

NEJ JA 
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Bilag 8. Fremtidig indregningsmodel af omsætning – ED 2011, fortsat 

 

 

 

  

 

 

Trin 3: Fastsætte transaktionsprisen på en identificeret kontrakt 

Trin 4: Allokere transaktionsprisen ud på de separate præstationsforplig-
telser     

Er transaktionsprisen kendt 
og identificerbar i kontrak-

ten/kontrakterne? 

Anvend denne kendte og fastsatte pris som 
transaktionsprisen. 

JA 

Hvis transaktionsprisen ikke er kendt eller identificerbar grundet variable overvejelser (vari-

able consideration), kan transaktionsprisen fastsættes via følgende to metoder: 
1. Det forventede beløb (sandsynlighedsvægtet metode), eller 

2. Det bedste skøn 

 

Udover de variable overvejelser ved fastsættelse af transaktionsprisen, skal der også tages 

hensyn til følgende faktorer: 
a) the time value of money 

b) non-cash consideration and 

c) consideration payable to a customer  

 

NEJ 

JA Er det muligt at bestemme den selvstændige salgs-
pris (stand-alone-price) for de enkelte separate 

præstationsforpligtelser i kontrakten? 
Anvendte denne bestemte prisen som selv-
stændig salgspris og alloker den ud til den 
tilhørende leveringsforpligtelse. 

NEJ 

Fastsætte den selvstændige salgspris (stand-alone-
price) som er bedst egnet via en af følgende meto-
der: 

• Justeret markedsvurdering (Adjusted mar-
ket assessment) 

• Forventede omkostninger plus en margin  
(Expected cost plus a margin) 

• Residual metoden (Residual approach) 
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Bilag 8. Fremtidig indregningsmodel af omsætning – ED 2011, fortsat 
  

 

Trin 5: Indregne omsætning, når virksomheden har opfyldt præstations-
forpligtelser     

Har kunden kontrol over varen eller tjenesteydelsen?  
Indikatorer på overført kontrol af varer til kunden: 

 Kunden har umiddelbart forpligtelse til at betale 

 Kunden har juridisk ejendomsret 
 Kunden er i fysisk besiddelse af varen 

 Kunden har væsentlige risici og fordele forbundet med varen  
 Kunden har accepteret varen  

Indikatorer på overført kontrol af tjenesteydelser til kunden: 
 Virksomhedens tjenesteydelser til kunden skaber (eller forbed-

rer) et aktiv, som kunden kontrollerer i takt med at aktivet ska-
bes 

 Virksomhedens tjenesteydelser til kunden skaber ikke et aktiv 
med alternativ anvendelse for virksomheden, og mindst ét af 
følgende kriterier er opfyldt: 

1. Kunden opnår og samtidig forbruger fordele af tje-
nesteydelsen i takt med at virksomheden udfør 
denne. 

2. En anden leverandør behøver ikke at genudføre det 
arbejde, som virksomheden har afsluttet til dato, 
hvis denne anden leverandør skal opfylde de reste-
rende forpligtelser over for kunden, eller 

3. Virksomheden har ret til at modtage betaling for ud-
førte tjenesteydelser leveret til dato og virksomhe-
den forventer at færdiggøre og opfylder kontrakten 
som lovet. 

Indregning af omsætning 
kan ikke ske før kunden 
har opnået kontrol af 
varen eller tjenesteydel-
sen. 

Nej 

Indregningstidspunkt:  
1. Hvis kontrol er overgået til kunden på et bestemt tidspunkt, ind-

regn da omsætning på dette bestemte tidspunkt (”at a point 
of time). 

2. Hvis kontrollen er overgået til kunden løbende over tid (”over 
time”) indregn da omsætningen løbende over leveringsperio-
den. 

 Betingelser for at indregne løbende over tid – at leverancens 
fremskridt kan måles rimeligt.  

 Leverancens fremskrift kan måles ved hjælp af en færdiggørel-
sesgrad, som kan fastsættes via  følgende to metoder: 

• Imputmetoden 
• Outputmetoden 

Ja 
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Bilag 9. Opsummering af indhold i ED 2011 

 

Tabel 20: Oversigt over væsentlige elementer i den foreslåede indregningsmodel for omsætning jævnfør ED 2011
105

: 

 

Forslagene i ED 2011 Væsentlige elementer 
Step 1: Identificere kontrakten, der er indgået 

med kunden  

To eller flere kontrakter vil blive betragtet som sammensat 

én kontrakt, hvis de er indgået med den samme partner og: 

- kontrakerne er indgået som én pakke med et enkelt for-

retningsmæssigt mål 

- størrelsen af vederlag i én kontrakt afhænger af en anden 

kontrakt.  

- varer og services i kontrakterne vedr. én enkelt leverings-

forpligtelse 

 

Step 2: Identificere de enkelte arbejdsindsatser/ 

leveringsforpligtelser i kontrakten, der skal op-

fyldes  

En arbejdsindsats/leveringsforpligtelse er et løfte (enten 

implicit eller eksplicit) i en kontrakt med kunden om leve-

ring af en vare eller service til kunden.  

 

Step 3: Fastsætte transaktionsprisen Hvis transaktionsprisen ikke direkte fremgår af kontrakten 

skal virksomheden estimere transaktionsprisen ud fra for-

ventet beløb eller bedste skøn. I et estimat skal der tage 

hensyn til variable overvejelser samt tidsmæssig værdi af 

penge. 

 

Step 4: Allokere transaktionsprisen på de enkelte 

arbejdsindsatser/leveringsforpligtelser, der skal 

opfyldes 

Allokering af transaktionsprisen skal ske ud fra den selv-

stændige salgspris (stand-alone selling price) som kan 

opgøres ved hjælp af følgende metoder: 

 Justeret markedsvurdering 

 Forventede omkostninger plus en margin 

 Residual-metoden  

 

Step 5: Indregne den fordelte omsætning, når 

virksomheden har opfyldt de enkelte forpligtelser   

Indregning af omsætning kan i princippet ske efter to me-

toder: 1) indregning af omsætning på et bestemt tidspunkt 

eller 2) indregning af omsætning løbende over tid. Nøgle-

kriteriet og bestemmende for indregningstidspunktet er 

hvornår overførsel af kontrol er sket.   

   

  

                                                      
105 Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 10. Case 1 - Indregningskriterier 
 

Forudsætninger og oplysninger vedrørende case 1 fremgår af nedenstående. 

 

 

 

 

 

  

Case 1 – Indregningskriterier 

Software A/S har den 1.1.2012 indgået en kontrakt med kunden X om en samlet levering af et standard it-system. Kontrakten er 

forhandlet til en samlet kontraktsum på 1.500.000 kr. Kontrakten indeholder en skadeklausul i tilfælde af annullering. It-

systemet skal være færdigimplementeret den 30.06.2013.  

 

Kontrakten indeholder følgende elementer: 

Produkt/ydelse Dato for leve-

ring 

Selvstændig 

salgspris 

Prisvilkår 

Software (licens) 1.1.2012 100.000 kr.  Faktureres ved levering.  

Konsulenttimer (tilretning, installati-

on mv.) 

Løbende fra den 

1.1.2012 indtil 

30.06.2013 

1.500 kr. pr. 

time 

Faktureres løbende efter medgået tid og 

projektets færdiggørelsesgrad.  

Abonnement til efterfølgende opgra-

dering, vedligeholdelse og support 

30.06.2013 20.000 kr. Faktureres som forudbetaling den 

30.06.2013, hvor kunden efterfølgende kan 

gøre brug af timerne (som klippekort ord-

ning) 

Total   1.620.000 kr.  

 

Virksomheden forventer at bruge 1.000 konsulenttimer for at færdigimplementere projektet og dermed opfylde kontrakten. 

Selvstændig salgspris er udtryk for hvad virksomheden normalt tager for varen/ydelsen, hvis de sælges enkeltvis. Ved at indgå 

alle tre elementer samtidig, har kunden vil således opnå en rabat i alt 120.000 kr. inkl. til svarende til 8% i alt. 

 

Virksomheden har følgende beskrivelse af de enkelte elementer i kontrakten: 

Produkt/ydelse Beskrivelse Indregningstidspunkt Kostpris 

Software (licens) Der er tale om et produceret færdigt produkt 

som virksomheden videresælger til kunder 

uden yderligere forpligtelser i form af teknisk 

support, opgraderinger mv. Levering sker ved 

overdragelse af kodebrev eller CD-rom til 

kunden. Faktureringskriteriet anvendes. 

Faktureringskriteriet (Salgs-

metode) 

50.000 

kr. 

Konsulenttimer (program-

mører, konsulenter m.fl. til 

implementering) 

Der er tale om serviceydelser, som virksomhe-

der udfører for kunden. Levering sker typisk 

når serviceydelsen er udført. Produktionskrite-

riet anvendes. 

Produktionskriteriet  

(Produktionsmetode) 

1.000 kr. 

pr. time 

Abonnement til opdatering, 

vedligeholdelse og support 

For abonnementer i form af egne opgrade-

ring/vedligeholdelsesprogrammer anvendes 

faktureringskriteriet. Levering sker ved fakture-

ring af det årlige abonnement til kunden på 

baggrund af interne abonnementsopgørelser.   

Faktureringskriteriet (Salgs-

metode)  

15.000 

kr.  

Forudsætninger til casen: 

Implementering af projektet er fastsat til 4 etaper, der skal afsluttes henholdsvis den 30.04.2012, 31.12.2012, 01.01.2013 og 

30.06.2013. Færdiggørelsesgraden pr. fase vil være 10%, 20%, 30% henholdsvis 40%, som er målt på baggrund af forventede 

anvendte konsulenttimer jf. forkalkulationerne. Det antages at forkalkulationerne bliver overholdt og at ”milestones” på disse 

fire etaper kan anvendes som mål for færdiggørelse af det samlede projekt, hvorved andelen af vederlaget indregnes som om-

sætning. Der ses bort fra tidselementet ved indregning og måling af omsætning, ligesom der ses bort fra moms, afgifter samt at 

de løbende betalinger ikke er vist som træk på likvider. Alle omkostninger betales kontant.  

 

(Kilde: Egen tilvirkning). 

 

 



IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning 

- En konsekvensanalyse af ”Exposure Draft 2011 - Revenue from Contracts with Customers” i forhold til den nuværende 
praksis for indregning og måling af omsætning 

Tinh Thi Tran, Kandidatafhandling CMA, november 2012, CBS 

 

Side | 97  

 

Bilag 10. Case 1 – Indregningskriterier, fortsat  

 

Indregning og måling af omsætning efter nuværende praksis - indregnet som 3 separate leveringsforpligtelser 

(der forudsættes at alle omkostninger betales kontant). 

 

Case 1, Regnskabsmæssig behandling efter nuværende praksis, IASB: 
 
 
Klassifikation og indregningsmetode: 

Leveringsforpligtelse Klassifikation Indregningsmetode 

Software (licens) Salg af vare Fakturereringsmetoden 

Konsulenttimer (tilretning, installation mv.) Salg af tjenesteydelse Produktionsmetoden 

Abonnement til efterfølgende opgradering, vedligehol-
delse og support 

Salg af vare Faktureringsmetoden 

 

Allokering af transaktionsprisen (den relative dagsværdismetode): 

Leveringsforpligtelse (DKK) Selvstændig salgspris Allokeret salgspris 

Software (licens) 100.000 0 

Konsulenttimer (tilretning, installation mv.) 1.500.000 1.500.000 

Abonnement til efterfølgende opgradering, vedligehol-
delse og support 

20.000 0 

Total 1.620.000 1.500.000 

 
 
Bogføringen efter nuværende praksis: 

 
 
 
 
  

Nr. Omsætning  Omkostninger 
Igangværende 

arbejder Forudbetalinger Tilgodehavender Likvider 

  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

1   100.000 50.000   100.000   
 

  
 

  
 

50.000 

2 100.000   
 

  
 

100.000 
 

  
 

  
 

  

3   150.000 100.000   150.000 100.000 
 

  
 

  
 

  

4   300.000 200.000   300.000 200.000 
 

  
 

  
 

  

5   450.000 300.000   450.000 300.000 
 

  
 

  
 

  

6   600.000 400.000   
 

  
 

  600.000   
 

400.000 

7   20.000 15.000   
 

  20.000   
 

  
 

15.000 

8 20.000   
 

        20.000         

Total 120.000 1.620.000 1.065.000 0 1.000.000 700.000 20.000 20.000 600.000 0 0 465.000 
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Bilag 10. Case 1 – Indregningskriterier, fortsat  
 
Beskrivelse af bogføring efter nuværende praksis: 

Nr. Tekst 

1 01.01.2012: Salg af software på 100.000 kr., omkostninger på 50.000 kr. og allokeret salgsrabat 
100.000 kr. 

2 01.01.2012: Allokeret salgsrabat 100.000 kr. vedrørende software 

3 30.04.2012: Produktion svarende til 10% (10% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 
timer x 1.000 kr.) = 100.000. Omsætning 100 timer a 1.500 kr. = 150.000 kr. 

4 31.12.2012: Produktion svarende til 20% (20% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 
timer x 1.000 kr.) = 200.000. Omsætning 200 timer a 1.500 kr. = 300.000 kr. 

5 01.01.2013: Produktion svarende til 30% (30% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 
timer x 1.000 kr.) = 300.000. Omsætning 300 timer a 1.500 kr. = 450.000 kr. 

6 30.06.2013: Produktion svarende til 40% (40% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 
timer x 1.000 kr.) = 400.000. Omsætning 400 timer a 1.500 kr. = 600.000 kr. 

7 30.06.2013: Abonnementsomsætning på 20.000 kr. og omkostninger på 15.000 kr.  

8 30.06.2013: Allokeret salgsrabat på 20.000 kr. vedrørende abonnementsforpligtelsen. 

 

Case 1, Regnskabsmæssig behandling efter ED 2011 – kontrol overføres løbende over tid: 

 
Klassifikation og indregningsmetode: 
Leveringsforpligtelse Indregningsmetode 

Software (licens) Indregnes samlet, løbende over tid (over time) 

Konsulenttimer (tilretning, installation mv.) Indregnes samlet, løbende over tid (over time) 

Abonnement til efterfølgende opgradering, vedlige-

holdelse og support 

Indregnes samlet, løbende over tid (over time) 

 

Bogføringen efter ED 2011, kontrol overføres løbende over tid: 

Nr. Omsætning  Omkostninger 
Igangværende 

arbejder Forudbetalinger Tilgodehavender Likvider 

  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

1   150.000 106.500   150.000 106.500 
 

  
 

  
 

  

2   300.000 213.000   300.000 213.000 
 

  
 

  
 

  

3   450.000 319.500   450.000 319.500 
 

  
 

  
 

  

4   600.000 426.000   
 

  
 

  600.000   
 

426.000 

Total 0 1.500.000 1.065.000 0 900.000 639.000 0 0 600.000 0 0 426.000 
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Bilag 10. Case 1 – Indregningskriterier, fortsat  
 

Beskrivelse til bogføringen efter ED 2011, kontrol overføres løbende over tid: 

Nr. Tekst                       

  
(Total omkostninger: på 1.065.000 kr. (konsulenttimer = 1.000.000 kr. + software = 50.000 kr. + abon-
nement =15.000 kr.) 

 
  

1 

30.04.2012: Produktion svarende til 10% (10% af totale omkostninger på 1.065.000 kr.= 106.500. Omsætning (10% af 
kontraktsummen på 1.500.000 kr.= 150.000 kr. 
 

2 

31.12.2012: Produktion svarende til 20% (20% af totale omkostninger på 1.065.000 kr. = 213.000. Omsætning (20% af 
kontraktsummen på 1.500.000 kr = 300.000 kr. 

3 

01.01.2013: Produktion svarende til 30% (30% af totale omkostninger på 1.065.000 kr. = 319.500. Omsætning (30% af 
kontraktsummen på 1.500.000 kr. = 450.000 kr. 

4 
30.06.2013: Produktion svarende til 40% (40% af totale omkostninger på 1.065.000 kr. = 426.000. Omsætning (40% af 
kontraktsummen på 1.500.000 kr.) = 600.000 kr. 

 

 

Case 3, Regnskabsmæssig behandling efter ED 2011 – kontrol overføres på et bestemt tids-

punkt: 

 
Klassifikation og indregningsmetode: 
Leveringsforpligtelse Indregningsmetode 

Software (licens) Indregnes samlet på ét bestemt tidspunkt (at a point 
of time) 

Konsulenttimer (tilretning, installation mv.) Indregnes samlet på ét bestemt tidspunkt (at a point 
of time) 

Abonnement til efterfølgende opgradering, vedligehol-

delse og support 

Indregnes samlet på ét bestemt tidspunkt (at a point 
of time) 

 

Bogføringen efter ED 2011, kontrol overføres på et bestemt tidspunkt: 

Nr. Omsætning  Omkostninger 
Igangværende arbej-

der Forudbetalinger Tilgodehavender Likvider 

  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

      
 

                  

1     
 

  50.000     100.000     100.000 50.000 

2     
 

  100.000     150.000     150.000 100.000 

3     
 

  200.000     300.000     300.000 200.000 

4     
 

  300.000     450.000     450.000 300.000 

5     
 

  400.000     600.000     600.000 400.000 

6   1.500.000 
 

      1.600.000     
 

    

7     1.050.000     1.050.000             

8     15.000       
 

        15.000 

Total 0 1.500.000 1.065.000 0 1.050.000 1.050.000 1.600.000 1.600.000 0 0 1.600.000 1.065.000 
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Bilag 10. Case 1 – Indregningskriterier, fortsat  
 
Beskrivelse til bogføringen efter ED 2011, kontrol overføres på et bestemt tidspunkt: 
Nr. Tekst 

  (Totale omkostninger: på 1.065.000 kr. (konsulenttimer = 1.000.000 kr. + software = 50.000 kr. + abonnement = 15.000 kr.) 

1 01.01.2012: Købsomkostninger vedr. software - betales kontant 

2 30.04.2012: Produktion svarende til 10% (10% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 timer x 1.000 kr.) = 100.000. 
Omsætning 100 timer a 1.500 kr. = 150.000 kr. 

3 31.12.2012: Produktion svarende til 20% (20% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 timer x 1.000 kr.) = 200.000. 
Omsætning 200 timer a 1.500 kr. = 300.000 kr. 

4 01.01.2013: Produktion svarende til 30% (30% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 timer x 1.000 kr.) = 300.000. 
Omsætning 300 timer a 1.500 kr. = 450.000 kr. 

5 30.06.2013: Produktion svarende til 40% (40% af totale omkostninger på 1.000.000 kr. (1.000 timer x 1.000 kr.) = 400.000. 
Omsætning 400 timer a 1.500 kr. = 600.000 kr. 

6 30.06.2013: Indregning af samlet omsætning - nulstilling af igangværende arbejder 

7 30.06.2013: Indregning af samlede omkostninger på 1.050.000 kr. vedr. konsulenttimer og software 

8 30.06.2013: Abonnementsomsætning på 20.000 kr. og omkostninger på 15.000 kr. 

 

Case 1, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis: 

 
Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på omsætning: 
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Bilag 10. Case 1 – Indregningskriterier, fortsat  
 
 
Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på profit:  
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Bilag 11. Case 2 - Fastsættelse af transaktionsprisen, når den er variabel  
 

Forudsætninger og oplysninger for case 2 fremgår af nedenstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2, Regnskabsmæssig behandling efter den nuværende praksis: 
 

Indregning og måling efter den nuværende praksis (der forudsættes at betalinger foretages kontant og beta-

lingsbetingelser på salgsfakturaerne er 10 dage efter fakturering). 

 
Bogføringen efter den nuværende praksis: 

Nr. Omsætning  Omkostninger Hensættelse Tilgodehavender Likvider 

  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

      
 

  
 

  
 

  
 

  

1   20.000 15.000   
 

  
 

  20.000 15.000 

2   20.000 15.000   
 

  
 

  20.000 15.000 

3   20.000 15.000   
 

  
 

  20.000 15.000 

4   20.000 15.000   
 

  
 

  20.000 15.000 

5   20.000 15.000   
 

  
 

  20.000 15.000 

6   20.000 15.000   
 

  20.000   
 

15.000 

7     5.000   
 

5.000 
 

  
 

  

Total 0 120.000 95.000 0 0 5.000 20.000 0 100.000 90.000 

Case 2 – Fastsætte transaktionsprisen, når den er variabel  

Computer A/S indgår den 01.01.2012 med samme kunde som i Case 1, en ny kontrakt om et abonnement vedrørende efterføl-

gende opgradering, vedligeholdelse og support. Prisen udgør stadig 20.000 kr., som er kontraktsummen, men der er aftalt et 

månedligt honorar. Aftalen lyder på i alt 6 måneder. Det er endvidere aftalt, at virksomheden har ansvaret for, at alle tekniske 

problemer bliver løst inden for gennemsnitlig 5 arbejdsdage. Hvis ikke de tekniske problemer bliver løst inden for de gen-

nemsnitlige 5 arbejdsdage, foretages der en reduktion i honoraret i henhold til følgende liste: 

 

Betingelser  Reduktion i honorar 

Gennemsnitstid til at løse problemer overstiger 5 arbejdsdage 10% 

Gennemsnitstid til at løse problemer overstiger 10 arbejdsdage 20% 

Gennemsnitstid til at løse problemer overstiger 20 arbejdsdage 30% 

 

Baseret på tidligere erfaring med at løse tekniske problemer for andre kunder, har virksomheden estimeret følgende sandsyn-

ligheder: 

Sandsynlige udfald Sandsynligheder  

Gennemsnitstid til at løse problemer inden for 5 arbejdsdage 70% 

Gennemsnitstid til at løse problemer overstiger 5 arbejdsdage 20% 

Gennemsnitstid til at løse problemer overstiger 10 arbejdsdage 10% 

Gennemsnitstid til at løse problemer overstiger 20 arbejdsdage 0% 

Total 100% 

 

Der ses bort fra moms og afgifter, og de løbende betalinger vedr. relaterede omkostninger er ikke vist som træk på likvider 

eller bogført som omkostninger. Produktionsomkostninger til udførelse af serviceydelsen, fastholdes til værende 15.000 kr. 

som i case 1. 

 

(Kilde: Egen tilvirkning med inspiration af KPMG – New on the Horizon: Revenue recognition for technology companies, 

march 2012, side 7). 
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Bilag 11. Case 2 – Fastsættelse af transaktionsprisen, når den er variabel, 

fortsat 
 
Beskrivelse af bogføringen efter den nuværende praksis: 
Nr. Tekst               

1 01.01.2012: Indtægtsførelse på 20.000 kr. og udgiftsførelse af produktionsomkostninger på 15.000 kr. 

2 01.02.2012: Indtægtsførelse på 20.000 kr. og udgiftsførelse af produktionsomkostninger på 15.000 kr. 

3 01.03.2012: Indtægtsførelse på 20.000 kr. og udgiftsførelse af produktionsomkostninger på 15.000 kr. 

4 01.04.2012: Indtægtsførelse på 20.000 kr. og udgiftsførelse af produktionsomkostninger på 15.000 kr. 

5 01.05.2012: Indtægtsførelse på 20.000 kr. og udgiftsførelse af produktionsomkostninger på 15.000 kr. 

6 01.06.2012: Indtægtsførelse på 20.000 kr. og udgiftsførelse af produktionsomkostninger på 15.000 kr. 

7 01.06.2012: Hensættelse af omkostninger på 5.000 kr. til udbedring af serviceydelsen i henhold til kontrakt. 

 
 
Beregning af sandsynlighedsvægtet transaktionspris: 

Sandsynlige udfald Sandsynlighed 
% 

Forventet honorar 
DKK 

Beregning 

Gennemsnitstid til at løse problemer, inden for 5 arbejdsda-
ge 

70% 14.000 (20.000 kr. x 70%) 

Gennemsnitstid til at løse problemer, overstiger 5 arbejds-
dage 

20% 3.600 (20.000 kr. x 90% x 
20%) 

Gennemsnitstid til at løse problemer, overstiger 10 arbejds-
dage 

10% 1.600 (20.000 kr. x 80% x 
10%) 

Gennemsnitstid til at løse problemer, overstiger 20 arbejds-
dage 

0% 0 

- 

Total 100% 19.200   

 
 
Bogføringen af case 2 efter fremtidig praksis, ED 2011: 

Nr. Omsætning  Omkostninger Tilgodehavender Likvider 

  Debet kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

      
 

  
 

  
 

  

1   19.200 15.000   
 

  19.200 15.000 

2   19.200 15.000   
 

  19.200 15.000 

3   19.200 15.000   
 

  19.200 15.000 

4   19.200 15.000   
 

  19.200 15.000 

5   19.200 15.000   
 

  19.200 15.000 

6   19.200 15.000   19.200   
 

15.000 

Total 0 115.200 90.000 0 19.200 0 96.000 90.000 

 
Beskrivelse af bogføringen under fremtidig praksis, ED 2011: 

Nr. Beskrivelsen af bogføringen           

1 
01.01.2012: Indtægtsførelse af månedsabonnement for måned 1 
 

2 
01.02.2012: Indtægtsførelse af månedsabonnement for måned 2 

3 
01.03.2012: Indtægtsførelse af månedsabonnement for måned 3 

4 
01.04.2012: Indtægtsførelse af månedsabonnement for måned 4 

5 
01.05.2012: Indtægtsførelse af månedsabonnement for måned 5 

6 
01.06.2012: Indtægtsførelse af månedsabonnement for måned 6 
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Bilag 11. Case 2 – Fastsættelse af transaktionsprisen, når den er variabel, 

fortsat 

 
Case 2, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis: 

 
Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på omsætning:  

 

 

Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på profit:  
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Bilag 12. Case 3 - Tidsmæssig værdi af penge  
 

Case 3, Regnskabsmæssig behandling efter nuværende praksis (uden hensyn til tidsmæssig 

værdi af penge): 

 

Forudsætninger og oplysninger for case 3 fremgår af nedenstående. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bogføring efter nuværende praksis: 

Nr. Omsætning Forudbetalinger Likvider 

  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

          
 

  

1       100.000 100.000   

2   75.000 75.000   
 

  

3   25.000 25.000   
 

  

Total 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 

 
 
 
Beskrivelse af bogføring efter nuværende praksis: 

Nr. Tekst 

1 01.01.2012: Kontant betaling for fremtidig levering af computer og software 

2 01.01.2014: Levering af computeren og der foretages indtægtsførelse på 75.000 kr. svarende til 
computerens andel af forudbetalingen. 

3 01.01.2015: Levering af software og der foretages indtægtsførelse på 25.000 kr. svarende til 
softwarens andel af forudbetalingen. 

  

Case 3 – Tidsmæssig værdi af penge (time value of money)   

Computer A/S har den 1.1.2012 indgået en kontrakt med kunden X om, at levere en computer samt software til computeren for 

en kontant betaling på 100.000 kr. Computeren vil blive leveret 24 måneder efter datoen for kontraktindgåelsen, grundet lang 

produktionstid hos underleverandøren. Software vil blive leveret 12 måneder efter datoen for levering af computeren. Virksom-

heden har allokeret og opgjort de selvstændige transaktionspriser således.  

 

Produkt  Selvstændig salgspris  Allokeringsfaktor Allokeret salgspris 

Computer 90.000 kr. 75% 

(90.000 kr./120.000 kr.) 

75.000 kr. 

(100.000 kr. x 75%) 

Software 30.000 kr. 25% 

(30.000 kr./120.000 kr.) 

25.000 kr. 

(100.000 kr. x 25%) 

Total 120.000 kr. 100% 100.000 kr. 

 

Virksomheden har opgjort en finansieringsrente på 5% p.a., som ligger op ad virksomhedens eksterne lånerente.  

 

(Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra IASB/FASBs Illustrative Examples Exposure Draft ED/2011/6, eksempel 9) 
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Bilag 12. Case 3 – Tidsmæssig værdi af penge, fortsat  

 

Case 3, Regnskabsmæssig behandling efter fremtidig praksis (hensyn til tidsmæssig værdi af 

penge): 

 

Bogføringen efter fremtidig praksis, ED 2011: 

Nr. Omsætning Finansielle omkostninger Kontraktlige forpligtelser Likvider   

  Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

          
 

      

1         
 

100.000 100.000   

2     5.125   
 

5.125     

3     5.125   
 

5.125     

4   82.688     82.688       

5     1.378   
 

1.378     

6   28.941     28.941       

Total 0 111.628 11.628 0 111.628 111.628 100.000 0 

 

Beskrivelse af bogføring til fremtidige praksis, ED 2011: 

Nr. Beskrivelsen af bogføringen 

1 01.01.2012: Kontant betaling for fremtidig levering på 100.000 kr. Modposteres på 
kontoen for kontraktlige forpligtelser. 

2 01.01.2013: Der foretages en renteberegning af forudbetalingen med 5% svaren-
de til 10.250 kr. (100.000 kr. x (1,05^2-1)) for 2 år, fra tidspunktet for kontraktind-
gåelse til levering af computeren. 

3 01.01.2014: Der foretages en renteberegning af forudbetalingen med 5% svaren-
de til 10.250 kr. (100.000 kr. x (1,05^2-1)) for 2 år, fra tidspunktet for kontraktind-
gåelsen til levering af computeren. 

4 01.01.2014: Levering af computeren og indtægtsførelse af i alt 82.687,50 kr. sva-
rende til allokeret salgspris på 75.000 kr. samt 75% andel af de totale renteom-
kostninger på 10.250 kr.  

5 01.01.2015: Der foretages en renteberegning af de kontraktlige forpligtelser pr. 
01.01.2014 og frem til levering af softwaren 12 måneder efter med 5% svarende til 
1.378,13 kr. (27.563 kr. x (1,05^1-1)). 

6 01.01.2015: Levering af software og indtægtsførelse af i alt 28.940,63 kr. svaren-
de til kontraklige forpligtelser efter 2 år på 27.562,50 + renten for det restende 1 år 
på 1.378,13 kr. 
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Bilag 12. Case 3 – Tidsmæssig værdi af penge, fortsat  
 

Case 3, Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis:  

 

Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på omsætning: 

 

 
Sammenholdelse af nuværende og fremtidig praksis – målt på profit: 

 

  

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 I alt

Fremtidig praksis 0 0 82.688 28.941 111.628

Nuværende praksis 0 0 75.000 25.000 100.000
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Bilag 13. Case 4 - Præsentation af hensættelse til tab på debitorer  

 

Case 4, Udvalgte selskaber med hensættelser til tab på debitorer: 

 
Nr. Selskab Marked Primær aktivitet 

1 Columbus 
IT Partner 
A/S 

SmallCap Salg af IT-løsninger til private selskaber til optimering af forretningsgangen samt finansiel 
rapportering baserede på Microsoft og Navision løsninger. 

2 RTX A/S SmallCap Selskabet designer, udvikler og producerer komplicerede og avancerede trådløse løsninger til 
både private og offentlige kunder. 

3 Netop Solu-
tions A/S 

SmallCap Netop Solution udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og 
stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. Salget 
sker til alle kundetyper, både offentlige og private.  

 

Nr. Selskab Link til årsrapport 2011 

1 Columbus 
IT Partner 
A/S 

http://ir.columbusglobal.com/reports.cfm  

2 RTX A/S http://www.rtx.dk/Årsrapporter-2701.aspx 

3 Netop 
Solutions 
A/S 

http://www.netop.com/fileadmin/netop/resources/corporate/investor_information/financial_statements_rep
orts/Netop_Solutions_aarsrapport_2011_DK_version.pdf  

 

http://ir.columbusglobal.com/reports.cfm
http://www.rtx.dk/Årsrapporter-2701.aspx
http://www.netop.com/fileadmin/netop/resources/corporate/investor_information/financial_statements_reports/Netop_Solutions_aarsrapport_2011_DK_version.pdf
http://www.netop.com/fileadmin/netop/resources/corporate/investor_information/financial_statements_reports/Netop_Solutions_aarsrapport_2011_DK_version.pdf

