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Executive summary 

In early 2002 a project was launched by the two standard-setting organizations IFRS (IASB) and 
US GAAP (FASB) with the purpose of introducing a single accounting standard, for recognising 
revenue across industries, as well as national borders. 

This convergence project between IASB and FASB is intended to eliminate earlier standards for 
revenue recognition, and replacing the IASB standards, IAS 11 – Construction Contracts and IAS 
18 – Revenue as well as a large amount of FASB standards. 

The function of the new standard is: 

1. Eliminate weaknesses and inconsistencies in the current standards. 
2. Deliver a more fixed framework regarding turnover. 
3. Improve the basis of comparison across companies, industries, national borders and 

markets. 
4. Providing further useful information to recipients of financial reports by heightening the 

disclosure requirements. 
5. Simplifying the preparation of financial reporting by reducing the requirements to the 

companies. 
 

The primary weakness of the existing IAS-standards is a lack of consistency internally, and 
towards the conceptual framework, but also a lack of guidelines for the use of the standards. 

The lack of guidelines is particularly visible in relations to complex sales transactions that 
composite contracts often entail. The lack of consistency is obvious in the standards where IAS 
18 incorporates a calculating method, which is not in line with the conceptual framework. 

When reviewing the new standard it is apparent that a significant amount of flaws and 
weaknesses in the old accounting standards, have been identified and recognized by the issuing 
board. 

There is now a clear red thread, and the basic guidelines have been improved. Most weaknesses 
have been eliminated, but in certain cases new ones have taken their place. 

The extended process time also proves that the developers have tried to purge as many flaws as 
possible before the final implementation. 
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There are many considerations to include; among these that the comparison basis must be 
strengthened, inconsistencies uncovered, expenses for analysis must be reduced, and so on and 
so forth. 

Despite the attempt to meet and counter all problem areas it is impossible to avoid every 
practical issue when implementing such a vastly reaching accounting standard, which entails 
not only an alteration in work routines but also a change in the basic way of thinking. 

The latest update from IASB indicates that the convergence project is close to being finished, 
and that the finalization-process will commence in September, resulting in the first new global 
and integrated possibly being approved in the spring of 2013. 

This is a major and groundbreaking step in global cooperation, which may have a significant 
impact on future financial and work-markets. 
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Kapitel 1 – Indledning  

1.1 Indledning 
I begyndelsen af 2002 indledte de to standardudgivende organisationer under henholdsvist IFRS 

(IASB) og US GAAP (FASB) et projekt, der har til formål at skabe en regnskabsstandard for indregning 

af omsætning, Revenue Recognition, der kan anvendes bredt på alle brancher, og på tværs af 

landegrænser. Denne standard har til formål at skabe sammenlignelighed i virksomheders 

rapportering, således at regnskabslæser kan sammenholde og træffe beslutninger uden at skulle 

tage højde for forskelle i praksis, herunder hvilken type virksomhed der aflægger rapporteringen.  

Den store udfordring har været, at de to organisationer, IASB og FASB, hidtil har opgjort regnskaber 

efter forskellige begrebsrammer. Dette kommer til udtryk i IFRS/IASB’s principbaserede IAS-

standarder, og FASB’s regelbaserede standarder. Dette har medført, at salg ved kontrakter af 

enslydende karakter, bliver indregnet som omsætning på forskellige tidspunkter i kontraktens 

forløb, og med forskellige beløb. Det er åbenlyst, at dette ikke har bidraget positivt til 

sammenligning af finansielle rapporteringer på tværs af landegrænser og brancher. 

Konvergensprojektet, Exposure Draft Revenue Recognition1, mellem IASB og FASB, har til formål at 

eliminere tidligere regnskabsstandarder vedrørende Revenue Recognition (omsætning) samt at 

erstatte IASB standarderne, IAS 11 – Construction Contracts og IAS 18 – Revenue, samt et stort antal 

standarder fra FASB. Den nye standard vil blive principbaseret, og skal vedrøre alle typer af 

kontrakter, med undtagelse af leasingkontrakter, finansielle instrumenter og forsikringskontrakter2. 

Den nye standard har til formål, at3: 

1. Eliminerer svagheder og uoverensstemmelser i de nuværende standarder. 
2. Levere en mere robust begrebsramme vedrørende omsætning. 
3. Forbedrer sammenligneligheden på tværs af virksomheder, brancher, landegrænser og 

kapitalmarkeder. 
4. Levere mere brugbar information til brugerne af finansielle rapporteringer gennem 

forbedrede oplysningskrav. 

                                                           
1 Herefter kaldet Exposure Draft 
2 Exposure Draft – Afsnit IN1 
3 Exposure Draft – Afsnit IN2 
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5. Simplificere forberedelsen af finansiel rapportering ved, at mindske kravene til 

virksomhederne. 

Ovenstående formål indikerer tydeligt projektets størrelse. Det faktum, at der snart er gået ti år 

siden projektet blev igangsat, og det endnu ikke er afsluttet, indikerer at mange instanser skal 

involveres. 

De ovennævnte formål understreger de nuværende standarders svagheder. Størstedelen af de 

fungerende standarder er lavet for en årrække tilbage, og er gennem tiderne blevet tilrettet og 

”moderniseret”.  Men utallige ændringer, tillæg mv. har været med til at skabe inkonsistens mellem 

regnskabsstandarderne og begrebsrammen, hvorfor der er opstået et behov, for en 

gennemgribende udredning af området Revenue Recognition. 
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1.2 Problemformulering 
En standard der skal favne så vidt, og bringe så mange forskellige brancher, lande og markeder 

sammen, er et omfattende arbejde. Det faktum, at projektet har været undervejs igennem en lang 

årrække gør problemstillingen om hvorvidt det kan lykkedes  at skabe én samlet regnskabsstandard, 

interessant.  

Vi vil derfor med denne afhandling udlede: 

”En teoretisk analyse der ved redegørelse af nuværende begreber, og definitioner kan udlede 

svaghederne i den eksisterende praksis samt udlede, om den kommende standard for Revenue 

Recognition vil kunne afdække disse.” 

For bedst muligt at kunne besvare ovenstående problemstilling, vil vi gennem en række 

underspørgsmål udlede det teoretiske grundlag, som skal danne grundlag for de praktiske 

eksempler, der skal anvendes i forbindelse med besvarelse af vores hovedproblemstilling. 

Kapitel 2 – Teoretisk gennemgang af begrebsrammen 

• Hvad er grundlaget for den eksisterende regnskabsregulering? 

• Hvis og hvilke informationsbehov søges afdækket i forbindelse med finansiel rapportering? 

• Hvorledes defineres indtægter, og hvordan indregnes disse efter gældende praksis? 

Kapitel 3 – Den nuværende regnskabsregulering 

• Hvordan defineres omsætning i henhold til IAS 11 og IAS 18? 

• Hvilke indregnings- og målekriterier finder anvendelse ved brug af IAS 11 og IAS 18? 

• Hvordan sondres der mellem brug af IAS 11 og IAS 18? 

Kapitel 4 – Exposure Draft – Revenue from contracts with customers 

• Hvad er baggrunden og formålet med Exposure Draft? 

• Hvordan defineres omsætning i henhold til Exposure Draft? 

• Hvilke indregnings- og målekriterier anvendes i Exposure Draft? 

• Hvordan defineres en kontrakt? 

• Hvordan defineres en aktivitetsforpligtelse, og hvornår er denne opfyldt? 
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Kapitel 5 – Svagheder ved den nuværende regnskabsregulering 

• Hvilke svagheder er der ved den nuværende regnskabsregulering? 

• Kan der konstateres svagheder i det nye udkast, Exposure Draft? 

 

Kapitel 6 – Analyse af Exposure Draft – november 2011 

• Vil Exposure draft kunne afdække svaghederne ved den fungerende regnskabsregulering? 

• Vil Exposure draft til trods for eventuelle svagheder bibringe større informationsværdi for 

den endelige regnskabsbruger? 

 

Vi vil via en teoretisk udledning, der er underbygget af en analytisk udredning baseret på praktiske 

eksempler, kunne konkludere på afhandlingens hovedspørgsmål. 

1.3 Afgrænsning 
Som vores problemformulering indikerer, er der tale om et stort projekt, som af naturlige årsager 

spænder bredt. Af samme årsag er det nødvendigt at afgrænse afhandlingens indhold. 

Implementeringen af den nye Revenue Recognition standard har til hensigt at kunne anvendes på 

stort set alle markeder, og derved på tværs af landegrænser. Det er derfor nødvendigt at 

understrege, at afhandlingen tager udgangspunkt i en europæisk synvinkel, og derved 

implementeringen af standarden i områder omfattet af IASB’s standarder. Derved afgrænser vi os 

fra en sammenholdelse af eksisterende regler og standarder under FASB (U.S. GAAP). 

Den kommende standard favner, som tidligere omtalt, over flere brancher. Vi har valgt i vores 

afhandling at beskæftige os med den generelle implementering af standarden, hvorfor vores 

afhandling ikke vil tage hensyn til branchespecifikke problemstillinger. Årsagen hertil er, at vi ønsker 

at belyse de generelle forhold omkring implementeringen ved indførelsen af Revenue Recognition 

standarden, men ikke de særlige konsekvenser denne måtte have for en specifik branche. 

Endvidere vil vi med denne opgave fokusere på definition, indregning og måling af omsætning efter 

de nye og gamle standarder, og  vi vil derfor  i afhandlingen ikke tage stilling til hvorledes der skal ske 

klassifikation, præsentation mv. efter standarderne. Dette vil dog blive inddraget, såfremt dette vil 

have relevans for afhandlingens problemstillinger. 

De eksisterende IAS-standarder omfatter mange typer af omsætning, herunder renter, royalties, 

leasing mv., men vi afgrænser os fra dybere analyse heraf, idet afhandlingens kerneområde er 

indregning og måling af salg af varer og tjenesteydelser. 
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1.4 Målgruppe  
Afhandlingens primære målgruppe,  er vejleder og censor på cand.merc.aud. studiet, samt de dele af 

erhvervslivet som søger indsigt samt inspiration i de kommende regler, der forventes at blive indført 

ved regnskabsår, der begynder 1. januar 2015 eller senere4. Den sekundære målgruppe for 

afhandlingen udgør studerende på cand.merc.aud. studiet samt øvrige interesserede, der ønsker 

viden indenfor området. Ved vores valg af målgruppe forudsætter vi, at læseren har en generel 

regnskabsforståelse, og har kendskab til, hvorledes de regnskabsmæssige processer er fastlagt. 

1.5 Metode og struktur  
Afsnittet redegør for afhandlingens metodevalg samt struktur for besvarelse af 

problemformuleringen. Der vil i afsnittet blive givet en kort introduktion til de enkelte kapitler, hvor 

formålet med kapitlet bliver gennemgået. Alle kapitler vil løbende gennem opgaven blive afrundet 

med en delkonklusion, der vil bidrage til afhandlingens hovedkonklusion.  

Overordnet har vi valgt en vinkel på kandidatafhandlingen, hvor teori og praksis er kombineret. 

Afhandlingen tager således udgangspunkt i teorien, som efterfølgende danner grundlaget for den 

praktiske del. Den praktiske del vil være med til at bekræfte eller afkræfte teoriens styrker og 

svagheder, gennem en analyse hvor analysen tager udgangspunkt i de nuværende 

regnskabsstandarder for indregning og måling af omsætning samt ED udstedt af IASB/FASB i 

november 2011.  

  

                                                           
4 Faglig nyhed ”artikel – Nyt udkast til standard om indtægter er udsendt i høring 
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Det er i illustreret i figur 1.1, hvorledes stukturen af afhandlingen er opbygget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Egen tilvirkning 

1.5.1 Indledning og problemstilling (Kapitel 1) 

Afhandlingens første kapitel har til formål at give en generel introduktion til afhandlingens emne 

samt at specificere hvilke områder, som den afgrænser sig fra. Kapitlet vil klarlægge afhandlingens 

forløb, og oplyse hvilke områder der er relevante for konklusionen. Afhandlingens målgruppe vil 

blive defineret, og der vil blive taget kritisk stilling til de anvendte kilder i afhandlingen. 

Opgavens problemformulering danner grundlag for afhandlingens struktur, som er det bærende 

element i det indledende kapitel. 

Indledning/Problemformulering  
(Kapitel 1) 

Regnskabsteori 
  

(Kapitel 2) 

Nuværende regnskabsregulering  
(Kapitel 3) 

Gennemgang af Exposure Draft 
November 2011 

(Kapitel 4) 

Identifikation af svagheder i den 
nuværende regnskabsregulering samt 

Exposure Draft November 2011 
(Kapitel 5) 

Konsekvensanalyse af IAS 11/18 kontra 
Exposure Draft November 2011 

(Kapitel 6) 

Konklusion 
(Kapitel 7) 
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1.5.2 Teoretisk gennemgang af den eksisterende begrebsramme (Kapitel 2) 

Formålet med kapitlet er at gennemgå den nuværende begrebsramme, herunder en beskrivelse af 

de væsentligste forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kapitlet har til hensigt at kunne 

bidrage til afhandlingen som sammenligningsgrundlag i forbindelse med analysen af Exposure Draft. 

1.5.3 Den nuværende regnskabsregulering (Kapitel 3) 

Kapitlet vil redegøre for den nuværende regnskabsregulering for indregning og måling af omsætning, 

med udgangspunkt i IASB´s begrebsramme IAS 11 samt IAS 18. Der vil løbende i kapitlet være 

praktiske eksempler, hvor dette er fundet relevant, for at give en forståelse af standarden ved 

indregning og måling.   

Det er hensigten med kapitlet, at det skal danne grundlaget for i de efterfølgende kapitler, at 

analysere svagheder i den nuværende regnskabsregulering i forhold til Exposure Draft.  

1.5.4 Exposure Draft 2011 – revenue from contracts with customers (Kapitel 4) 

Kapitlet giver en introduktion og indblik i Exposure Draft fra november 2011. Der vil løbende være 

praktiske eksempler, som giver læseren en bedre forståelse af standarden som helhed.  Herunder vil 

styrker og svagheder løbende blive kommenteret. Gennemgangen skal sammen med kapitel 3 danne 

grundlaget for kapitel 5 ”analyse af svagheder ved Exposure Draft”, samt give et indblik i hvorledes 

udkastet identificerer omsætning og retningslinjerne ved indregning og måling. 

1.5.5 Svagheder ved den nuværende regulering (Kapitel 5) 

Med udgangspunkt i kapitel 3 og 4 vil dette kapitel identificere og analysere svagheder ved Exposure 

Draft, i forhold til de eksisterende regnskabsstandarder. Analysen vil løbende inddrage 

bemærkninger fra de mange respondenter, som løbende kommenterer på udkastet.  

1.5.6 Analyse af Exposure Draft – november 2011 (Kapitel 6) 

Kapitlets formål er med baggrund i kapitel 2-5´s analyser og beskrivelser at illustrere konsekvenserne 

ved Exposure Draft fra november 2011 i forhold til den nuværende regnskabsregulering, som er 

beskrevet under kapitel 2 og 3. Analysen er baseret på praktiske eksempler, hvor den fiktive case 

virksomhed Vand A/S vil blive benyttet. Analysen vil fokusere på indregning og måling af 

omsætningen. 
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1.6 Kildevalg og kildekritik  
Afhandlingens primære kilde er lovgivning i form af begrebsrammer, regnskabsstandarder inden for 

IFRS, samt diverse fortolkningsbidrag. Herudover er Exposure Draft fra november 2011, diverse 

mødereferater mellem IASB og FABS, samt bemærkninger ”basis for conclusions” til Exposure draft 

anvendt i forbindelse med analysen, samt til underbygning af diverse argumentationer løbende 

gennem opgaven.  De primære kilder anses for at være objektive, og have høj grad af troværdighed, 

da det antages, at disse ikke indeholder subjektive holdninger.   

Der er herudover i afhandlingen benyttet lærebøger, artikler, publikationer, hjemmesider samt 

kommentarer til Exposure draft, hvor forfatteren må formodes at være subjektiv, som følge heraf 

kan materialet indeholde personlige holdninger fra forfatteren. Ved anvendelse af disse kilder er der 

løbende foretaget kritisk tilgang, før der er refereret til indholdet i afhandlingen.  
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Kapitel 2 – Teoretisk gennemgang af eksisterende begrebsramme 

2.1 Formål  
Formålet med kapitlet er at gennemgå den nuværende begrebsramme, og at beskrive de væsentlige 

forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kapitlet har til hensigt at kunne bidrage til 

afhandlingen som sammenlignings- og referencegrundlag, i forbindelse analysen af de fungerende 

standarder og Exposure Draft 2011. Endvidere vil vi i kapitlet opridse den nuværende 

begrebsrammes definitioner og indregningsprincipper, med det formål at kunne sammenholde disse 

med den kommende standard. 

 

2.2 Begrebsrammens formål og målsætning  
Den internationale5 begrebsramme, conceptual framework, betragtes som den finansielle 

rapporterings ”grundlov” og har blandt andet til formål at6  

- Vejlede lovgiver og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske grundlag7 

- Øge sammenlignelighed og konsistens ved at reducere antallet af mulige alternative 

metoder  

- Reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål  

- Forøge regnskabsbrugernes tillid og forståelse af årsrapporten 

For at gøre IASB’s begrebsramme mere overskuelig er denne opbygget i niveauer, der tydeliggør 

målsætningen og opdelingen af begrebsrammen. 

Begrebsramme har til formål at udstikke generelle retningslinjer for hvorledes en årsrapport skal 

udarbejdes, netop med det formål at gøre økonomisk rapportering så overskuelig og informativ som 

mulig.  

  

                                                           
5 IASB 
6 Finansiel rapportering side - teori og regulering side 178  
7 Der henvises til kapital 3 for beskrivelse af det tekniske grundlag 
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Opdelingen ser ud som følgende, og tager udgangspunkt i brugernes informationsbehov8 

Målsætning  Niveau 1  Brugernes informationsniveau 

   Niveau 2  Kvalitetskrav 

Målesystemer  Niveau 3  Definition af elementer 

   Niveau 4  Indregning og måling 

   Niveau 5  Klassifikation 

Opdelingen er foretaget for at brugerne af den finansielle rapportering opnår størst mulig 

informationsværdi, og derved opnår det bedst mulige beslutningsgrundlag. Begrebsrammen fastslår, 

at målsætningen er at give de relevante informationer til brug for økonomiske beslutninger. 

 

2.3 Brugerne og deres informationsbehov  
Aflæggelse af årsrapporter skal ske i et sådan format, at disse/de er retvisende og strømlinet, 

således at en regnskabslæser kan udlede de informationer der ønskes uden at blive vildledt. Derved 

forstås, at en årsrapport skal udarbejdes således, at denne dækker det mest typiske 

informationsbehov. Informationsbehov er af naturlige årsager ikke de samme for alle interessenter. 

Interessenter har forskellige informationsbehov, og begrebsrammens formål er derfor, så vidt muligt 

at opfylde alle de basale informationsbehov. Vigtigst af alt er at årsrapporten, når den er udarbejdet 

korrekt, skal udgøre et egnet beslutningsgrundlag for henholdsvis interne som eksterne 

interessenter.  

Ved beslutningsgrundlag forstås, at den pågældende interessent kan tage beslutninger, der vedrører 

allokering af egne ressourcer på baggrund af regnskabsoplysninger afgivet af virksomheden. 

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten og afdækning af interessenters (regnskabsbrugere) 

informationsbehov, fremkommer to yderligere forudsætninger for informationerne afgivet i 

rapporteringen: 

  

                                                           
8 Finansiel rapportering side - teori og regulering side 179, figur 5.1  
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• Relevans 

• Pålidelighed9 

Disse forudsætninger som er udtømmende anvendes i deres fulde betydning i forbindelse med 

årsrapporten. Dvs. at årsrapporten skal indeholde alle relevante informationer, der kan forestilles at 

have betydning for en regnskabsbruger beslutningsgrundlag.10 Grundlaget skal dog kunne opgøres 

pålideligt, således at alle oplysninger i årsrapporten i et vist omfang skal kunne efterprøves, og 

derved sandsynliggøres. 

At de enkelte regnskabsposter skal opgøres på den mest relevante måde i forhold til brugerne 

informationsbehov, kan give grundlag for en del diskussioner, mellem ledelsen i virksomheden, 

regnskabsbruger samt revisor. En relevant måde at indregne et aktiv på, er nødvendigvist ikke altid 

retvisende, hvis der kan sås tvivl om pålideligheden i målingen, og værdien af det enkelte aktiv.  

Et eksempel på dette kan være, måling og indregning af en unoteret aktie. Regnskabsbruger ser 

gerne, at aktivet er målt til dagsværdi, mens den usikkerhed der kan være i opgørelsen af en 

unoteret aktie medfører, at revisor ikke kan godkende værdien, da informationerne om 

værdiansættelsen kan være svære eller umulige at indhente. Den manglende pålidelighed ved 

værdiansættelsen, kan derfor medføre, at aktivet ikke kan indregnes til dagsværdi, som ellers er 

relevant for regnskabsbruger. 

2.4 IASB’s definition af indtægter 
Omsætning er ikke specifikt defineret i begrebsrammen, men betragtes som en del at de totale 

indtægter fra virksomhedens aktiviteter. Begrebsrammens afsnit 70, litra a definerer en virksomheds 

indtægter således: 

”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.”  

Definitionen af indtægter tager således udgangspunkt i udviklingen i aktiver og passiver, altså den 

formueorienterede regnskabsparadigme, det såkaldte ”assets & liability approach”.  Der ses dog bort 

fra indskud fra kapitalejere, som kategoriseres som egenkapitaltilgang i stedet for indtægter.  

                                                           
9 pålidelighed bliver i konvergensprojektet ændret til troværdig/repræsentation. Vi har dog valgt at følge 
lærebøgernes betegnelse  
10 Indsigt i årsregnskabsloven, 6. udgave, 2011/12, side 59 
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Som omtalt ovenfor definerer begrebsrammen ikke omsætning særskilt, men henviser til, at 

indtægter kan præsenteres på forskellig vis i årsrapporten. Af begrebsrammen afsnit 74 fremgår det 

dog, at en virksomheds omsætning skal stamme fra den ordinære aktivitet.  

Måling af omsætning kan ske efter 4 måleattributter:11 

- Historisk kostpris  

- Dagsværdi  

- Nettorealisationsværdi  

- Nutidsværdi  

Målingen skal ske efter de kvalitative krav omtalt i begrebsrammen og kan inddeles i de primære og 

de sekundære, der alle er kendetegnet ved, at de øger informationsværdien for regnskabsbruger.  

Primære:12  

- Relevans  

- Pålidelighed  

Sekundære:13  

- Forståelighed  

- Sammenlignelighed  

Som tidligere omtalt er pålidelighed en af de grundlæggende parametre i begrebsrammen, der 

understreger at aktiver og forpligtelser ikke må indregnes i balancen, såfremt værdien af disse ikke 

kan opgøres pålideligt.14,15 

2.5 Indregningsprincipper  
I forbindelse med indregning af omsætning er der grundlæggende 2 metoder der benyttes i 

forbindelse med finansiel rapportering.  

• Indregning efter salgsmetoden, og 

• Indregning efter produktionsmetoden 

                                                           
11 IASB, afsnit 99-101  
12 Årsrapporten – Teori og regulering, Jens O Elling side 186  
13 Årsrapporten – Teori og regulering, Jens O Elling side 188 
14 Indsigt i Årsregnskabsloven, 6. udgave, 2011/12, side 63 
15 IAS 1 afsnit 15  
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Ved indregning efter salgsmetoden vil en indtægt bliver indregnet i en virksomheds 

resultatopgørelse, i det øjeblik ydelsen/varen er solgt. Derved opgøres den pågældende ydelse, eller 

den pågældende vare ved levering, og tages derefter til indtægt. Med andre ord kan det udledes, at 

den pågældende metode indregner indtægter af udført arbejde eller solgte varer på den dag hvor 

der sker overdragelse af ejerskab, og risiko til tredjemand.  

Salgsmetoden henvender sig derfor primært til IAS 1816, der har til formål at nedsætte retningslinjer 

omkring indregning af indtægter. 

I tilfælde hvor udførslen af arbejdet ikke er afsluttet på statusdagen, vil der være tale om 

igangværende arbejder, som indregnes efter produktionsmetoden. Dette er ensbetydende med, at 

en virksomhed skal indregne andelen af de samlede indtægter og omkostninger for opgaven, der 

svarer til det arbejde, der er udført.  

 Igangværende arbejder kan indregnes, når et projekt er igangværende på statusdagen, og kan måles 

og opgøres pålideligt. Dermed gives et mere retvisende billede af en virksomheds aktiviteter, når 

virksomheden indregner f.eks. 50 % af de indtægter og omkostninger, der er forbundet med en 

opgave, hvis færdiggørelsesgraden er opgjort til 50 %.  

Hovedparten af de igangværende arbejder vil falde ind under IAS 11, Entreprisekontrakter17 og 

indregnes efter produktionsmetoden.  

Der vil i kapital 3 ske en uddybende gennemgang af definitioner, indregnings- og målingskriterier 

gældende for begge standarder.  

 

2.6 Aflæggelse af årsregnskaber 
I en verden hvor der er konstant overvågning af det økonomiske marked, er kravet til ensartethed og 

strømligning af økonomisk rapportering blevet større og større, hvilket til stadighed, understreger 

behovet for klare regulerings- og retningslinjer inden for finansiel rapportering.   

For at skabe et grundlag for finansiel rapportering, har det været nødvendigt at opbygge en ny 

regnskabsstandard18. Denne har ved anvendelse til formål, at underbygge det retvisende billede af 

                                                           
16 IAS 18 er beskrevet under afsnit 3.6  
17 IAS 11 er beskrevet under afsnit 3.5 
18 Exposure Draft beskrives indgående i kapitel 4  



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

20 | P a g e  
 

en virksomheds årsregnskab på tværs af brancher og indtægtstyper. Den nye regnskabsstandard skal 

således være med til at skabe overblik, i forbindelse med økonomisk rapportering.  

Der er mange forskellige interessenter, der har interesse i virksomheder, såvel interne som eksterne 

share- og stakeholdere. Regnskabsaflæggelsen er dermed af stor betydning, for de beslutninger som 

træffes af mange personer, virksomheder, offentlige instansers m.fl..  

En uddybende redegørelse kan give et komplet billede af alle de interessenter, der influerer og bliver 

influeret af en virksomhed. Dette er imidlertid ikke hensigten med afhandlingen, men det er vigtigt 

at understrege, at det ikke blot er interessenter direkte forbundet med en virksomhed, der har 

interesse i en virksomheds rapportering, idet en virksomhed i høj grad kan have indflydelse på både 

nærmiljø og samfundet generelt. Målet med regnskabsaflæggelse er derfor, at skabe et retvisende 

indblik i en virksomheds økonomiske og finansielle situation for regnskabsbrugerne. 

 

2.7 Præstationsorienterede og formueorienterede regnskabsparadigmer 
Det præstationsorienterede og det formueorienterede paradigme er opbygget efter det dobbelte 

bogholderis princip, hvilket gør det muligt at anskue indtægter og omkostninger, i forhold til en 

præstations synvinkel i resultatopgørelsen og en formuesynsvinkel i balancen19 

                                                           
19 Finansiel Rapportering – teori og regulering side 129  
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Kilde: Finansiel Rapportering – Teori og regulering, Jens O. Elling, s.130 

 

2.7.1 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 
Det præstationsorienterede regnskabsparadigme har før indførelsen af det formueorienterede 

regnskabsparadigme været benyttet af alle virksomheder. I dag benytter hovedparten af de danske 

og internationale virksomheder et modificeret formueorienterede regnskabsparadigme, da dette i 

modsætning til det præstationsorienterede tager udgangspunkt i værditilvæksten, i virksomhedens 

balance. At de danske og internationale virksomheder primært benytter den modificerede 

formueorienterede regnskabsparadigma skyldes, at egenkapitalopgørelsen efter IFRS alene 

indeholder transaktioner med ejerne, men der I øvrige reguleringer bestemmes, at 

egenkapitalopgørelsen også indeholder f.eks. opskrivninger af anlægsaktiver, valutakursreguleringer 

mv. Den særlige opgørelse over anden totalindkomst indeholder således disse øvrige dispositioner 

efter IFRS. Det er imidlertid muligt at indarbejde opgørelsen over anden totalindkomst i 
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resultatopgørelsen, således at opgørelsen over anden totalindkomst præsenteres i forlængelse af 

resultatopgørelsen. Derved præsenteres en samlet opgørelse over indkomst 

(”totalindkomstopgørelse”).20 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme tager udgangspunkt i de historiske kostpriser med 

resultatopgørelsen som den primære, således at balancen er den sekundære21. Balanceposterne er i 

den præstationsorienterede regnskabsparadigme, de afledte poster i forhold til de registrerede 

poster i resultatopgørelsen, f.eks. er afskrivninger defineret som  

”en afledt omkostning af et aktiv, som er indregnet til kostpris”  

herunder bliver afskrivninger klassificeret som  

”et løbende ressourceforbrug medgået til at opnå periodens indtægter”22 

Et centralt princip i det præstationsorienterede regnskabsparadigme er forsigtighedsprincippet. 

Således skal alle omkostninger indregnes, når de er truende, mens indtægter bliver indregnet, når de 

er realiseret.23  

 

2.7.2 Det formueorienterede regnskabsparadigme 
Det formueorienterede regnskabsparadigme tager udgangspunkt i balanceposterne. Dermed bliver 

resultatopgørelsen den sekundære bestanddel, og bliver præsenteret som enhver ændring i 

egenkapitalen.24  

Det formueorienterede regnskabsparadigme har fokus på at måle alle virksomhedens aktiver og 

gældsforpligtelser til dagsværdier.  

Foruden at der måles til dagsværdier er forskellen til den præsentationsorienterede regnskabs-

paradigme neutralitetsprincippet, som foreskriver at alle regnskabsposter hverken er for højt eller 

lavt værdiansat. 

                                                           
20 Overblik Inspiration Viden – Regnskabshåndbogen 2012 side 58-59  
21 Finansiel Rapportering - teori og regulering side 44 
22 Finansiel Rapportering - teori og regulering, kapitel 3 
23 Finansiel Rapportering - teori og regulering, kapitel 3 
24 Finansiel Rapportering - teori og regulering side 44 
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Det er et ufravigeligt krav i begge modeller, at aktiver og forpligtelser skal være semantiske, dvs. de 

skal eksistere i virkeligheden uafhængig af balancen.25 

Når det formueorienterede paradigme foretrækkes, skyldes det bl.a., at det er forankret i den 

mikroøkonomiske teori, hvorefter overskuddet måles i balancen på grundlag af stigninger i 

kapitalværdierne af nettoaktiver, dvs. forskellen i egenkapital primo og ultimo, herunder at 

balanceposterne måles til dagsværdi frem for historiske kostpriser.26  

Nytteværdien for regnskabsbrugeren er et centralt emne ved valg af paradigme. Det 

formueorienterede regnskabsparadigme giver mere overbevisende nytteværdi end regnskaber 

aflagt efter den præstationsorienterede paradigme27.  

  

                                                           
25 Finansiel Rapportering - teori og regulering side 45 
26 Finansiel Rapportering - teori og regulering side 45  
27 Med Norge som undtagelse, hvorfor de fortsat benytter de historiske kostpriser jf. finansiel rapportering s. 
45  
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2.8 Delkonklusion 
IASB’s begrebsramme udgør grundlaget for den eksisterende regnskabsregulering. Begrebsrammen 

har til formål at vejlede lovgiver, øge sammenligneligheden og konsistensen, reducere 

analyseomkostningerne samt øge regnskabsbrugernes tillid og forståelse af årsrapporten.  

Begrebsrammen er opbygget i 5 niveauer og tager udgangspunkt i brugernes informationsbehov, 

således at den enkelte bruger kan udlede de informationer, som denne ønsker, uden at blive 

vildledt.  

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten og afdækning af regnskabsbrugernes 

informationsbehov fremkommer der 2 krav til oplysningerne afgivet i årsrapporten: 

- Relevans 

- Pålidelighed (troværdig/repræsentation) 

Årsrapporten skal således indeholde alle relevante informationer, der kan have betydning for 

regnskabsbrugers beslutningsgrundlag. Samtidig skal alle oplysninger i årsrapporten i et vist omfang 

kunne efterprøves og derved sandsynliggøres. Hermed er der regnskabsposter som brugerne ønsker 

indregnet til dagsværdi, men på grund af usikkerheden i pålideligheden, indregnes efter anden 

metode.  

En virksomhed har mange forskellige interessenter, såvel interne som eksterne share- og 

stakeholdere. Regnskabsaflæggelsen er af stor betydning for mange personer, virksomheder og 

offentlige instanser. Begrebsrammen har dermed til formål at sørge for, at årsrapporten aflægges 

under nogle retningslinjer, der imødekommer interessenternes basale informationsbehov. Qua 

interessenternes forskellige stilling i forhold til den pågældende virksomhed, søger disse at få 

afdækket et informationsbehov, som, når alt kommer til alt, handler om allokering af ressourcer. 

Eksempelvis fra en virksomhed til en offentlig instans eller fra en regnskabsbruger til virksomheden 

(investorer/aktionærer). 

Omsætning defineres ikke særskilt i IASB´s begrebsramme, i stedet betragtes indtægter som en del 

at de totale indtægter fra virksomhedens aktiviteter.  

IASB´s definition tager udgangspunkt i udviklingen i aktiver og passiver, altså det formueorienterede 

regnskabsparadigme, det såkaldte ”assets & liability approach”.   
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Omsætning skal indregnes efter 1 af de 2 grundlæggende metoder, der benyttes i forbindelse med 

finansiel rapportering.  

• Indregning efter salgsmetoden (IAS 18) 

• Indregning efter produktionsmetoden (IAS 11/IAS 18)  

Valg af den enkelte indregningsmetode afhænger af typen af indtægter samt kontraktens opbygning.  
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Kapitel 3 – Den nuværende regnskabsregulering  

3.1 Formål  
Formålet med dette kapitel er at gennemgå IASB´s nuværende regler for definition, indregning og 

måling af omsætning i henhold til IAS 11 samt IAS 18. Endvidere vil vi i kapitlet inddrage 

fortolkningsbidraget IFRIC 15, for at tydeliggøre i hvilke tilfælde henholdsvis IAS 11 og IAS 18 finder 

anvendelse. Kapitlet har til hensigt at kunne bidrage til afhandlingen som sammenligningsgrundlag i 

forbindelse analysen af Exposure Draft. 

 

3.2 Indledning 
Omsætning indregnes i henhold til begrebsrammen efter 2 forskellige principper afhængig af 

omsætningstype. Udgangspunktet er, at omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes 

efter reglerne i IAS 18, mens entreprisekontrakter indregnes efter IAS 11.  

Om den enkelte kontrakt skal indregnes efter IAS 11 eller IAS 18 er elementært, da indregnings-

metoderne der anvendes i de 2 standarder er forskellige.  

Kapitlet har derfor til hensigt at beskrive de 2 standarder, IAS 11 og IAS 18, under hensyn til 

definition, indregningskriterier og måling, samt udlede hvornår virksomheden skal anvende IAS 11 

eller IAS 18 i forbindelse med indregning af en given omsætning.  

Sondringen mellem hvorvidt omsætning indregnes efter IAS 11 eller IAS 18 følger 

fortolkningsbidraget IFRIC 15, der er udsendt af IASB fortolkningskomite.  

I henhold til afsnit 3.5.2 er en entreprisekontrakt kendetegnet ved, at den er unik indenfor design, 

teknologi og funktion. Dette er grundlaget for IFRIC 15. Formålet med fortolkningsbidraget er at 

redegøre for, hvornår der skal indregnes efter IAS 11 og IAS 18, samt hvorledes der skal ske 

indtægtsførsel efter produktionsmetoden. IFRIC 15 er således et udtryk for, at der tidligere har 

manglet vejledning i forbindelse med entreprisekontrakter. IFRIC 15 bygger på, at virksomhederne 

har analyseret, og taget stilling til den enkelte aftale, således at det er klart, hvorvidt ledelsen fortsat 

har kontrol over aktivet i det omfang, som udelukker indregning af hele eller dele af vederlaget som 

omsætning28.  

                                                           
28 IFRIC – Fortolkningsbidrag 15 afsnit 1 og 7  
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3.3. Vurdering om aftale er omfattet af IAS 11 eller IAS 1829  
Om den enkelte aftale er omfattet af IAS 11 eller IAS 18, kræver særskilt vurdering af den enkelte 

aftales vilkår, og alle forhold og omstændigheder vedrørende aftalen. 

Der er essentielt for korrekt indtægtsførsel, at der sondres korrekt mellem hvornår der indregnes 

efter IAS 18 og IAS 11, da indtægtsførslen sker på forskellige tidspunkter i de 2 standarder. 

Vi vil senere i kapitlet uddybende redegøre for, hvorledes indtægtsførsel i henhold til IASB’s 

regnskabsstandarder skal ske. Regnskabsstandarderne der finder anvendelse er IAS 18, jf. afsnit 

3.6.3, der indregner efter salgsmetoden og dermed ved levering, og IAS 11 hvor der sker 

indtægtsførsel efter færdiggørelsesgraden jf. afsnit 3.5.5.  

IFRIC 15 har præciseret, at en entreprise er kendetegnet ved30  

”The buyer is able to specify the major structural elements of the design of the real estate before 

construction begins and/or specify major structural changes once the construction is in progress 

(whether or not it exercises that ability)”  

På baggrund af ovenstående kan vi udlede at det er afgørende for valg af standard, at vide om 

kunden kun har mulighed for at ændre kontrakten før arbejdet er igangsat og undervejs i projektet. 

Såfremt denne har mulighed for dette skal der sker indregning af indtægter i henhold til IAS 11, 

modsætningsvis IAS 18.  

3.4. Indtægter 

3.4.1 Definition af indtægter i henhold til IAS 11 og IAS 18  
Begge standarder refererer direkte til begrebsrammen i forbindelse med definition af indtægter. 

Begrebsrammen anfører, at indtægter udelukkende kan indregnes når, det er sandsynligt, at 

virksomheden vil opnå varige økonomiske fordele i regnskabsåret, i form af værdistigninger af 

aktiver eller fald i forpligtelser. Altså vækst på egenkapitalen bortset fra direkte indskud fra ejerne.  

Jf. afsnit 2.4 omkring IASB´s definition af indtægter er der således ikke uoverensstemmelser mellem 

begrebsrammen og IAS 11 henholdsvis IAS 18’s definition af indtægter.  

                                                           
29 IFRIC – Fortolkningsbidrag 15 afsnit 10 og 11  
30 IFRIC – Fortolkningsbidrag 15, afsnit 11 



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

28 | P a g e  
 

3.4.2 Indregningskriterier i henhold til IAS 11 og IAS 18  
Som omtalt ovenfor, afsnit 3.4.1, refererer begge standarder til begrebsrammen. I henhold til 

Begrebsrammens afsnit 92 kan indtægter indregnes når: 

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

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

Begrebsrammen følger den formueorienterede regnskabsteori31. Heri er der defineret, at der først 

kan ske indregning når den fremtidige økonomiske fordel kan måles pålideligt32, samt at indtægten 

vedrører en stigning i aktiver eller et fald i virksomhedens forpligtelser. Det er værditilvæksten i 

aktiver eller faldet i forpligtelserne der illustrerer, at der er tale om den formueorienteret 

regnskabsteori. 

 

3.5 IAS 11 - Entreprisekontrakter  

3.5.1 Formål33  

Formålet med IAS 11 er at foreskrive den regnskabsmæssige behandling af omsætning i forbindelse 

virksomheders udførelse af entreprisekontrakter. Entreprisekontrakter er karakteriseret ved at være 

længerevarende projekter, der sædvanligvis antages, at påbegynde og afslutte i forskellige 

regnskabsår.  Standardens formål er i sin væsentlighed, at fastsætte regler for, i hvilket regnskabsår 

den enkelte entrepriseomsætning og omkostning skal medtages i totalindkomstopgørelsen.  

Standarden følger de indregningskriterier, som er fastsat i begrebsrammen for udarbejdelse og 

præsentation af et årsregnskab34. Standarden har nedenstående definition af entreprise kontrakter.  

3.5.2 Definitioner af entreprisekontrakter35  

En entreprise kontrakt er defineret som  

”en individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller 

flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres 

design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse”  

                                                           
31 Jf. afsnit 2.7.2  
32 Jf. afsnit 3.4.2  
33 IAS 11 omkring entreprise kontrakter 
34 Se mere herom i afsnit 3.4.2 
35 IAS 11, afsnit 3  
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Entreprisekontrakter kan være udformet på mange forskellige måder, men er i standarden defineret 

som, enten en  

1. Fastpriskontrakt “Fixed price cost36” eller   

2. Kostpris-plus-kontrakt “cost plus contract37”  

 

3.5.3 Indregning og måling efter IAS 1138 

Entreprisekontrakter opgøres efter produktionsmetoden39 og indregnes i resultatopgørelsen og 

balancen, når måling af entreprisekontraktens indtægter og omkostninger kan skønnes pålideligt. 

Indregningen af entreprisekontrakten for henholdsvis omsætning og omkostninger opgøres med 

udgangspunkt i færdiggørelsesgraden ved regnskabsårets afslutning. I tilfælde hvor der forventes tab 

på entreprisekontrakten, skal der indregnes straks. 

Omsætningen for entreprisekontrakter måles til dagsværdi af det modtagende eller tilgodehavende 

vederlag40. 

 

3.5.4 Indtægtsførsel efter IAS 11 ved IFRIC 15  

Aftalen er omfattet af IAS 11, når aftalen opfylder definitionen om entreprisekontrakter, jfr. 

ovenstående afsnit 3.5.2.  

Aftalen skal indeholde følgende:  

- Køberen skal have mulighed for, at fastlægge væsentlige konstruktionsmæssige elementer af 

ejendommens design før opførelsen påbegyndes  

- Køberen skal have mulighed for, at bestemme væsentlige konstruktionsmæssige ændringer 

efter, at opførelsen er påbegyndt 

- Kontrakt elementer om levering af tjenesteydelser som er direkte forbundet med opførelsen 

af den faste ejendom i overensstemmelse med IAS 11 afsnit 5a samt afsnit 4.  

 

                                                           
36 Fixed price cost er beskrevet under afsnit 3.5.6  
37 Cost plus contract er beskrevet under afsnit 3.5.7 
38 IAS 11 afsnit 22, 23 og 24   
39 Beskrevet under afsnit 2.5 
40 IAS 11, afsnit 11-15  
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Det der er afgørende i dette tilfælde er hvilken part der har ejendomsretten til de afholdte 

omkostninger. En entreprisekontrakt vil definere om hvorvidt en virksomhed afholder omkostninger 

til brug for kontrakten, opfyldelse for egen eller fremmed regning. Ved netop entreprisekontrakter 

vil der som regel altid være tale om fremmed regning, idet anlægget typisk opføres på kundens 

grund eller virksomheden har betinget sig ejendomsretten via entreprisekontrakten.41 

 

3.5.5 Færdiggørelsesgrad 
Indregning af entrepriseomsætning og omkostninger med udgangspunkt i færdiggørelsesgraden for 

en entreprisekontrakt, betegnes som tidligere nævnt som produktionsmetoden42.  

Færdiggørelsesgraden anvendes i forbindelse med indregning af omsætning og omkostninger, og 

kan baseres på forskellige kriterier, afhængig af karakteren om entreprisekontrakt. Typisk vil 

færdiggørelsesgraden blive opgjort på baggrund af faktisk afholdt omkostning mod budgetterede, et 

andet eksempel kunne være hvor stor en del af den faktiske entreprisekontrakt der rent faktisk er 

færdiggjort, målt på baggrund af milepæle i kontrakten. På baggrund af færdiggørelsesgraden er det 

altså muligt, at opgøre hvor stor en del af kontraktsummen der skal tages til indtægt, samt hvor stor 

en del af de afholdte omkostninger der skal omkostningsføres. I forbindelse med indregning efter 

produktionsmetoden opnås nyttig information om selve entreprisearbejdets omfang, og den 

opnåede indtjening i regnskabsåret.43 Hvis det i forbindelse med opgørelsen af færdiggørelsesgraden 

konstateres, at kontrakten bliver tabsgivende, skal hele det påregnede tab indregnes i indeværende 

indkomstår44.  

Entreprisens færdiggørelsesgrad kan opgøres på flere forskellige måder45: 

1. Forholdet mellem afholdte omkostninger til dato og de samlede skønnede eller 

budgetterede omkostninger (input metoden)  

2. Undersøgelse af stadiet af det udførte arbejder 

3. Den fysiske færdiggjorde del af entreprisen (output metoden)  

 

                                                           
41 Regnskabshåndbogen 2012  
42 Mere herom under afsnit 2.5 
43 IAS 11 afsnit 25 
44 IAS 11 afsnit 36 og 37  
45 IAS 11 afsnit 30  
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Ved anvendelse af input metoden, indregnes kun de omkostninger, som er afholdt i forbindelse med 

det udførte arbejde til dato46.  

Omkostninger som ikke kan indregnes, omfatter omkostninger til fremtidige arbejder samt 

forudbetalinger fra kunder. Omkostninger, som er afholdt, men vedrører fremtidig arbejder 

indregnes som et aktiv, hvis det anses for værende sandsynligt, at de bliver genindvundet. 

Omkostningerne optages i balancen som ”igangværende arbejder for fremmed regning”.47  

Fordelen ved at anvende input metoden er, at omkostninger kan måles pålideligt, fordi der typisk 

ligger et validt datagrundlag til grund for anvendelse af inputmetoden. Eksempelvis udarbejder 

virksomheder ofte budgetter eller projekteringer af omkostninger, som baseret på historisk data 

eller erfaringer, i forbindelse med tilbudsgivningen.48  

Output metoden udarbejdes på baggrund af direkte måling, og er i de fleste tilfælde den mest 

troværdige metode. Der kan dog være tilfælde hvor vigtige informationer ikke er tilgængelige uden 

uhensigtsmæssige omkostninger. I dette tilfælde vil inputmetoden altid blive anbefalet, da modellen 

beror på et faktisk skøn ud fra påbegyndt produktion af produktet49.   

Konsekvensen ved at anvende outputmetoden frem for inputmetoden er, at omsætningen vil blive 

indregnet på forskellige tidspunkter. Virksomheden vil oftest have en række omkostninger til design 

og udvikling i opstarten, hvor der samtidig fortsat ikke er leveret et produkt.  

Inputmetoden vil derfor indregne omsætningen tidligere end outputmetoden, men over tid, vil den 

samlede omsætning blive udjævnet.  

Dette skitseres i nedenstående eksempel, hvor det fremgår hvor forskelligt resultatet bliver, 

afhængig af hvilken metode der vælges.  

  

                                                           
46 IAS 11 afsnit 31 
47 IAS 11 afsnit 27  
48 Exposure Draft, 44-46  
49 Exposure Draft,41-44  
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Eksempel A: Input – Output metoden. Datagrundlaget fremgår af bilag 2  

Cigar A/S har indgået aftale med en kunde vedrørende drift og vedligeholdelse af en cigaretfabrik 

over de næste 5 år. I aftalen er det specificeret, at Cigar A/S forventes at producere 60.000.000 stk. 

cigaretter i perioden og får i alt 4 kr. pr. producerede cigaret. Der skal anvendes ca. 24.000.000 kr. til 

opstart af produktionen.  

Der er tale en fixed cost kontrakt, idet prisen er fast.  

Selskabet har i andre produktioner et fuldt registreringsystem som implementeres, selskabet 

forventer ikke problemer med de løbende betalinger.  

I eksemplet fremgår det, at input metoden indregner omsætning allerede i år 1, mens 

outputmetoden som følge af manglende produktion ikke kan indregne nogen omsætning før år 2. 

resultatet i de 2 metoden er dog ens over perioden. 

En kort skitsering af omsætning samt resultateffekt fremgår af nedenstående tabeller.  

Figur: Egen tilvirkning 

Det kan diskuteres hvilken metode der udviser det mest retvisende billede. Begge metoder har sine 

styrker og svagheder, og er ikke sammenlignelige.  

Valg af metode er ikke frivilligt, da metoden der giver det mest retvisende billede af virksomhedens 

aktiviteter skal anvendes. Dette skyldes, at der er stor fokus på, at regnskabsbrugeren ikke vildledes 

af oplysninger afgivet i regnskabet.  

Exposure Draft 2011, Revenue Recognition, fokuserer på regnskabslæserens værdi. Hvis vi 

sammenholder med den eksisterende praksis, så vil den nye type af indregning være sammenlignelig 

med output modellen, idet denne metode baserer sig på en faktisk opfyldelse af en del af 

Output 
metoden  

År 1 
(opstart)  År 2  År 3 År 4  År 5  År 6  IALT  

Omsætning 0 48.000.000 36.000.000 60.000.000 36.000.000 60.000.000 240.000.000 
Resultateffekt  0 5.760.000 4.320.000 7.200.000 4.320.000 7.200.000 28.800.000 

        Input 
metoden  

År 1 
(opstart)  År 2  År 3 År 4  År 5  År 6  IALT  

Omsætning 32.727.273 36.818.182 46.363.636 38.181.818 47.727.273 38.181.818 240.000.000 
Resultateffekt  3.927.273 4.418.182 5.563.636 4.581.818 5.727.273 4.581.818 28.800.000 
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kontrakten. Efter de eksisterende standarder opgøres der en færdiggørelsesgrad, mens der for den 

kommende standard vil ske indfrielse af såkaldte aktivitetsforpligtelser.50  

 

3.5.6 Fixed price contract  

I en fixed price cost kontrakt aftales en fast kontraktpris eller en fast sats pr. produceret enhed. 

Disse kan dog være underlagt klausuler om omkostningsbaserede prisreguleringer.  

Der kan for fastpriskontrakter opgøres et pålideligt skøn, når følgende 4 betingelser er opfyldt51 

1. Entrepriseomsætningen kan måles pålideligt 

2. Når det er sandsynligt, at økonomiske fordele ved kontrakten vil tilgå virksomheden 

3. Når entrepriseomkostningerne til færdiggørelse af kontrakten og færdiggørelsesgraden 

ved regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt 

4. Når omkostningerne kan identificeres og måles pålideligt således, at afholdte 

omkostninger kan sammenholdes med eventuelle tidligere skøn, dvs. de budgetterede 

omkostninger.  

 

Punkt 1 og 2 vil i det fleste tilfælde altid være opfyldt. Der kan i tilfælde, hvor der den endelige 

kontraktsum er variabel, rejses tvivl om punkt 1 opfyldelse. Det kunne eksempelvis være i tilfælde 

hvor der er indlagt bonus/bod ordninger i kontrakten, hvilke kan ændre det endelig kontraktsum. I 

forhold til punkt 2 skal det vurderes om hvorvidt økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, altså 

om hvorvidt kunden ikke er i stand til at betale sine forpligtelser inden arbejdet påbegyndes. 

For Punkt 3 og 4 er det vigtigt, at virksomheden er i stand til at opgøre færdiggørelsesgraden 

pålideligt. Altså at kunne opgøre de anvendte ressourcer og øvrige omkostninger, der er medgået 

indtil opgørelses tidpunktet.   

Nøgleordet i dette tilfælde er pålidelighed, hvilket underbygges af begrebsrammens primære 

kvalitative krav. Pålidelighed er væsentlig i den forstand, at man sørger for, at det data der kan 

udledes af en finansiel rapportering kan efterprøves, og er i overensstemmelse med den 

pågældende virksomheds finansielle situation på statusdagen. I dette tilfælde er der altså 

overensstemmelse mellem kravene stillet i regnskabsstandarden, og i begrebsrammen. 

                                                           
50 Se definition af en aktivitetsforpligtelse under afsnit 4.4 
51 Alle betingelser skal være opfyldt jf. IAS 11 afsnit 23  
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3.5.7 Cost plus contract  

I en cost plus contract betales der for godkendte eller på anden måde defineret omkostninger, med 

tillæg af en procentdel af disse omkostninger eller et fast honorar.  

En cost plus contract er som udgangspunkt kendetegnet ved, at en virksomhed ikke kender de totale 

omkostninger fra starten af projektet, og dermed heller ikke kender den totale kontraktsum. Der er 

som følge heraf indgået aftale om en given avance.   

Der kan for cost plus-kontrakter opgøres et pålideligt skøn, når følgende betingelser er opfyldt52 

1. Når det er sandsynligt at økonomiske fordele ved kontrakten vil tilgå virksomheden 

2. Når omkostningerne kan identificeres og måles pålideligt, uanset om de specifikt skal 

godtgøres af kunden 

 

Som følge af de 2 betingelser er fokus ved costplus kontrakter alene rettet på de afholdte 

omkostninger. Indregning af cost plus kontrakter kan dermed ske på et ensartet grundlag, da der 

ikke er behov for at opgøre en færdiggørelsesgrad, eller et estimat af færdiggørelsesgraden. 

Indregning af indtægter og omkostninger sker i forhold til de faktisk afholdte omkostninger. Der kan 

dog opstå tvivl i de tilfælde hvor der opstår uforudsete omkostninger, som ikke er en del af den 

oprindelige projektering, eller når der rejses tvivl om kundens betalingsdygtighed. I så fald er det 

nødvendigt at vurdere disse omkostninger, og det kan derfor opgøres forholdsvist pålideligt.  

For begge typer af kontrakter gælder det, at såfremt udfaldet af entreprisekontrakten ikke kan måles 

pålideligt, indregnes kun den omsætning som hører til omkostningerne, der sandsynligt kan 

genindvindes. Omkostninger som sandsynligvis ikke kan genindvindes, indregnes straks, og altid i det 

regnskabsår hvor de er afholdt.  

 

3.5.8 Tabsgivende kontrakter  

Udgangspunktet for entreprisekontrakter er, at virksomheden løbende skal vurdere kontrakten i 

forbindelse med indregning og måling. IAS 11 afsnit 25 foreskriver således, at indtægter og 

omkostninger forbundet med entreprisekontrakter skal matches, og indregnes i henhold til 

produktionsmetoden. Dette medfører, at der indregnes i henhold til færdiggørelsesgraden.  

                                                           
52 Alle betingelser skal være opfyldt jf. IAS 23 afsnit 24 
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En entreprisekontrakt skal vurderes særskilt, jf. IAS 11 afsnit 32 b. IAS 11 afsnit 32 b anfører, at et 

forventet tab på en entreprisekontrakt skal indregnes i det år, hvor tabet konstateres. Standarden 

foreskriver således, at man ved indregning og måling af indtægter og omkostninger, vurderer 

entreprisekontrakten som en samlet kontrakt, og at man ikke henfører tabet til et enkelt delelement 

i kontrakten.  

Når virksomheden har vurderet det for sandsynligt, at entreprisekontrakten er tabsgivende skal det 

forventede tab, indregnes straks. Beløbsstørrelsen afhænger dog af følgende forhold.  

1. Om entreprisearbejdet er påbegyndt 

2. Færdiggørelsesgraden 

3. Om der forventes overskud på andre entreprisekontrakter, som ikke behandles som en 

enkelt kontrakt i henhold til nedenstående bestemmelser efter IAS 11 afsnit 9.  

Flere kontrakter kan, jf. IAS 11 afsnit 9, blive behandlet som en enkelt kontrakt, når  

1. Kontrakterne er forhandlet samlet  

2. Kontrakterne er så nært forbundne, at de reelt udgør et projekt med en samlet 

overskudsmargin  

3. Kontraktarbejdet udføres samtidig eller i fortsættelse af hinanden.  

Således kan en tabsgivende entreprisekontrakt, jf. IAS 11, afsnit 37 henholdsvis afsnit 9 undgå, at 

skulle indregnes straks, hvis entreprisekontrakten ses sammen med andre entreprisekontrakter som 

samlet er overskudsgivende.  

 

3.5.9 Kombinering og segmentering af entreprisekontrakter 

Udgangspunktet for indregning af en entreprisekontrakt er, at udfaldet kan måles pålidelige, altså at 

det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved entreprisekontrakten vil tilfalde virksomheden.53 

Det er således væsentligt, at virksomheden har mulighed for, at foretage pålidelige skøn over det 

fremtidige udfald af den givne kontrakt.54 Derfor er det vigtigt, at virksomheden har et effektivt 

rapporteringssystem, samt gode interne forretningsgange.  

                                                           
53 IAS 11 afsnit 28  
54 IAS 11 afsnit 29  
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Udgangspunktet for segmenteringen af en entreprisekontrakt er, at de tre nedenstående krav 

opfyldes ved hver enkelt kontrakt. Det kan således være nødvendigt at behandle de enkelte aktiver 

under en kontrakt som hver sin entreprisekontrakt. Sådan en opdeling af en kontrakt i flere 

kontrakter kan dog udelukkende ske, når følgende kriterier er opfyldt55: 

1. Der er afgivet tilbud for hvert enkelt aktiv 

2. Opgørelsen af aktivet er forhandlet enkeltvist og kunden har mulighed for at acceptere eller 

forkaste dele af kontrakten 

3. Omsætningen og omkostningerne kan identificeres separat for det enkelte aktiv 

 

Eksempelvis ville en kontrakt omfattende opførsel af hus og anlægning af have, kunne separeres 

såfremt disse i kontrakten har anført særskilte priser, og disse er forhandlet adskilt. I dette tilfælde 

vil kontrakten kunne segmenteres og indregnes efter forskellige metoder, in- eller outputmetoden, 

hvilket i nogle tilfælde vil kunne give et mere retvisende billede af det faktisk udførte arbejder, og de 

derved afledte indtægter/omkostninger.  

Modsat skal en gruppe af kontrakter med en eller flere kunder behandles som enkelt 

entreprisekontrakt, når56  

1. Kontrakterne er forhandlet samlet 

2. Kontrakterne er nært forbundne og de reelt udgør et projekt 

3. Kontrakterne udføres samtidig eller i forlængelse af hinanden  

I tilfælde hvor kunden har mulighed for opførelse af yderligere aktiver, behandles disse ekstra 

kontrakter som enkelt aktiver og separat, når57  

1. Aktivets design, teknologi eller funktion adskiller sig væsentligt fra det oprindelige 

2. Aktivets pris er forhandlet uden hensyntagen til den oprindelige kontrakt.  

Kombinering og segmentering er i høj grad relevant, idet kontrakter ofte er sammensat af mange 

forskellige elementer. Derfor er det en nødvendighed, for at kunne opgøre et pålideligt grundlag til 

indregning af igangværende arbejder, at der sondres mellem en kontrakts delelementer, også 

                                                           
55 IAS 11 afsnit 8  
56 IAS 11 afsnit 9 
57 IAS 11 afsnit 10  



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

37 | P a g e  
 

selvom dette kræver, at en eller flere kontrakter kombineres, eller en enkelt kontrakt skal 

segmenteres. 

 

3.5.10 Entrepriseomsætningen58 
Entrepriseomsætning måles til dagsværdi af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Hertil er 

omsætningen dog påvirket af usikkerhed om fremtidige hændelse. Skønnet over 

entreprisekontrakten må derfor ofte ændres, i takt med nye begivenheders indtræden, og 

eventuelle afklaringer af usikkerheder.  

Måling af entrepriseomsætning er afhængig af de enkelte skøn, vedrørende fremtidige 

begivenheder. Som følge af fremtidige begivenheder, vil det ofte være nødvendigt løbende at ændre 

skøn i takt med, at usikkerheder afklares eller opstår.  

Entrepriseomsætning opgøres som: 

1. Den oprindelige kontraktfastsatte omsætning  

2. Ændringer i den kontraktfastsatte arbejde, krav samt ekstra arbejde 

 

I forbindelse med opgørelse af entrepriseomsætningen kan følgende begivenheder påvirke 
opgørelsen:  

1. Der aftales ændringer eller krav til den oprindelige aftale mellem parterne  

2. Eventuelle prisreguleringer til en omkostningsbaseret kontrakt  

3. Eventuel bod som følge af forsinkelser i kontrakten  

4. At det producerede antal enheder øges i kontrakten ved fastpris per produceret 

enhed  

 

Således er det essentielt at virksomheden i forbindelse med en entreprisekontrakt gør sig klart, 

hvordan kontrakten er opbygget, og hvilke forhold der eventuelt kan være med til at ændre den. 

Som konsekvens af indregning af omsætningen til dagsværdi, er der overensstemmelse til 

begrebsrammens afsnit 74. Herunder skal skønnet dog kunne opgøres pålideligt for at opfylde de 

kvalitative krav i begrebsrammen. I forbindelse med en efterfølgende begivenhed der eventuelt 

                                                           
58 IAS 11 afsnit 11 og 12  
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ændre aftalen kan der opstå tvivl om, hvorledes brugernes informationsbehov bliver fyldestgørende 

opfyldt, hvis ikke forholdet beskrives uddybende i årsrapporten.   

I forbindelse med indregning og måling af omsætningen, skal de direkte og indirekte henføre, bare 

projektomkostninger opgøres. Alle virksomhedens faste omkostninger samt omkostninger som ikke 

dækkes af kunden59 skal holdes ude.  

 

3.6 IAS 18 – Indtægter 

3.6.1 Formål 

Formålet med IAS 18 er at klarlægge den regnskabsmæssige behandling af omsætning fra salg af 

varer og tjenesteydelser.60 

Anvendelsesområderne fra IAS 18 knytter sig til en virksomheds ordinære indtægter, således uagtet 

om en virksomhed sælger varer, tjenesteydelser eller modtager vederlag, som følge af andres 

anvendelse af virksomhedens aktiver.61 62  

 

3.6.2 Definition af indtægter 

Standarden følger de indregningskriterier som er fastsat i begrebsrammen for udarbejdelse og 

præsentation af et årsregnskab63.  

IAS 18 definerer indtægter, som følger: 

”Indtægter er bruttotilgangen af økonomiske fordele i regnskabsåret, der opstår som led i en 

virksomheds ordinære drift, når disse tilgange resulterer i vækst i egenkapitalen, bortset fra 

forøgelser, som følge af indbetalinger fra ejere.”64 

                                                           
59 Kan være forsknings og udviklingsomkostninger  
60 IAS 18 
61 IAS 18 
62 Sidstnævnte omhandler renter, royalties og udbytte 
63 Se mere herom i afsnit 3.4.2 
64 IAS 18 
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 3.6.3 Indregningskriterier for IAS 1865  

Indregningskriterierne i IAS 18 anvendes på hver transaktion. Der kan dog i en aftale fremkomme 

flere elementer, som knytter sig til den samme transaktion. Udgør produktets salgspris et 

identificerbart beløb for efterfølgende service, udskydes dette beløb, og indregnes i indtægten over 

den periode, hvor tjenesteydelsen leveres.  

I tilfælde hvor 2 transaktioner knyttes sammen, i en sådan grad, at de ikke hver for sig har et 

økonomisk formål, bliver transaktionerne behandlet som en transaktion.  

Der findes 3 typer af transaktioner:  

1. Salg af varer 

2. Levering af tjenesteydelser  

3. Renter, royalties og udbytte  

Når der er tale om salg, er det vigtigt, at definere, om der er tale om salg af varer eller 

tjenesteydelser. Årsagen hertil er, at tidspunktet for indregning af indtægten forbundet med salg af 

en vare ikke nødvendigvis er det samme, som tidspunktet for indregning af indtægten forbundet 

med salg af en tjenesteydelse i henhold til begrebsrammen afsnit 74.  

 

3.6.4 Indtægtsførsel efter IAS 18 ved IFRIC 15  
Aftalen er omfattet af IAS 18 når køberen har begrænset mulighed for, at få indflydelse på 

ejendommens design, herunder når sælgeren har opstillet en række muligheder for, at fastsætte 

mindre afvigelser i forhold til det grundlæggende design.  

IAS 18 kan finde anvendelse uagtet om der er tale om salg af varer eller serviceydelser. Eksempelvis i 

tilfælde hvor den pågældende virksomhed ikke er forpligtet til at anskaffe eller levere materialer til 

brug for kontraktens opfyldelse. Dermed sagt, at når virksomheden ikke er forpligtet til at afholde 

omkostninger på vegne af kunden, vil der i dette tilfælde være tale om omkostninger afholdt for 

egen regning. Modsætningsvis finder IAS 11 anvendelse når virksomheden er forpligtet til at afholde 

omkostninger for fremmed regning, altså som en del af den kontraktuelle forpligtelse. 

Det der ultimativt gør forskellen er, at hvis man afholder omkostninger for egen regning, så vil der 

være tale om produktion af varebeholdning, hvilket betegnes som værende produktion vedrørende 

entreprisekontrakter. 
                                                           
65 IAS 18 
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Det er derfor særlig vigtigt for de mindre regnskabsklasser, at der sondres mellem serviceydelser i 

IAS 18, og entreprisekontrakter i IAS 11. For virksomheder i regnskabsklasse C og D skal service 

ydelser altid indregnes efter produktionsmetoden. 

 

3.6.5 Salg af varer 

I henhold til IAS 18, afsnit 14 skal følgende 5 kriterier være opfyldt i forbindelse med varesalg før der 

kan foretages indregning:  

1. Virksomheden har til køber overført væsentlige risici og afkast tilknyttet ejendomsretten til 

en vare 

2. Virksomheden bibeholder hverken sit fortsatte ledelsesmæssige engagement, i det omfang 

der normalt er forbundet med ejendomsret, eller kontrollen over den solgte vare.  

3. Indtægterne kan måles pålideligt 

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

virksomhed  

5. Omkostninger, som er afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med en transaktion, kan 

måles pålideligt.  

Den primære betingelse for indregning er, at der er sket risikoovergang og ejendomsret til køber. 

Dette er afgørende for, hvornår der er sket et faktisk salg, og at vederlaget kan tages til indtægt. 

Kriterier udover denne, kan henføres til de generelle kriterier vedrørende indregning af indtægter jf. 

afsnit 2.5.  

Der ligger implicit i ordlyden overdragelse af risiko- og ejendomsret, at der er tale om en vare. 

Idet IAS 18 dækker over både salg af varer og salg af tjenesteydelser opstår inkonsistens i 

regnskabsstandarden. Årsagen hertil er at salg af varer indtægtsføres ved overdragelse af risiko og 

ejerskab, salgsmetoden, mens salg af tjenesteydelser indtægtsføres efter produktionsmetoden. 

Førstnævnte hører under det præstationsorienterede regnskabsparadigme, omtalt i afsnit 2.7.1, 

mens sidstnævnte hører under det formueorienterede regnskabsparadigme, omtalt i afsnit 2.7.2.  

Den nuværende begrebsramme understøtter det formueorienterede regnskabsparadigme. Der 

opstår derved inkonsistens, både inden for IAS 18, men også i forhold til den overliggende 

begrebsramme. 
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Hvis sælgeren, i forbindelse med salg af varer, har ”normale forpligtelser”66 vil indtægten skulle 

indregnes på salgstidspunktet. Desuden gælder kriteriet om, at omkostningen forbundet med den 

solgte vare, skal kunne opgøres pålideligt inden der kan tages en indtægt. Dette er for at overholde 

matchingprincippet, der foreskriver, at en given omkostning skal kunne knyttes til en given indtægt.  

Såfremt en virksomhed bibeholder væsentlige risici tilknyttet det faktiske produkt, vil det således 

ikke være muligt at indtægtsføre et salg, førend den faktiske risikooverdragelse er sket. 

Garantiforpligtelser som dækker bredere end almindeligt anerkendte garantiforpligtelser kunne 

være et eksempel på, at der ikke er sket endelig risikoovergang. 

 

3.6.6 Levering af tjenesteydelser  

Når udfaldet af en given transaktion anses at kunne måles pålideligt, skal indtægter forbundet med 

transaktionen, indregnes med udgangspunkt i færdiggørelsesgraden ved regnskabsårets afslutning.  

Udfaldet anses for at være pålideligt i henhold til IAS 18, afsnit 20, når følgende 4 kriterier er opfyldt:  

1. Indtægterne kan måles pålideligt  

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

virksomheden  

3. Transaktionens færdiggørelsesgrad ved regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt  

4. Omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen og omkostninger forbundet 

med at fuldføre transaktionen kan måles pålideligt.  

Når der er tale om levering af ydelser, vil der typisk være tale om indgåelse af en aftale der spænder 

over en periode. Hvis en ydelse spænder over flere regnskabsperioder er det afgørende, at en 

færdiggørelsesgrad kan opgøres pålideligt, således at den del af ydelsen der vedrører den forgangne 

regnskabsperiode kan indtægtsføres.  

 

  

                                                           
66 Ved normale forpligtelser forstås garanti-forpligtelser, returneringsmuligheder o.l. 
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3.6.7 Måling af indtægter i henhold til IAS 18 

Måling af indtægter skal ske til dagsværdi67. 

Dagværdi defineres, som ”det beløb, et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse kan indfris til, ved 

handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter”.68 

Indtægten omfatter, som tidligere omtalt, udelukkende bruttotilgangen af økonomiske fordele til 

virksomheden, hvorfor det ikke er tilladt at indregne skatter, afgifter eller beløb opkrævet på vegne 

af tredjemand under en virksomheds indtægter. 

Det kan således udledes, at det kun er økonomiske fordele som følge af en virksomheds 

kerneaktiviteter, der kan indregnes som indtægt.  

Øvrige indtægter betegnes som sekundærer, og skal derfor ikke indregnes under virksomhedens 

indtægter. Disse indtægter skal i stedet klassificeres som ”andre indtægter”. 

Begrebsrammen foreskriver ikke specifikt hvorledes måling af indtægter skal ske, idet måling indgår 

som et delelement i det generelle regelsæt. Som følge af manglende specifikke krav til måling af 

indtægter, giver IASB virksomheder mulighed for at fortolke reglerne efter egen overbevisning. 

Således kan måling af indtægter ske efter en af de 4 måleattributter, alt efter de kvalitative krav 

virksomheden ønsker at opfylde. De 4 måleattributter er (historisk kostpris, dagsværdi, 

nettorealisationsværdi og nutidstidsværdi). 

 Denne mangel på vejledning vil slutteligt kunne bidrage til en ringere informationsværdi for 

regnskabsbrugeren. Dog ligger det implicit i begrebsrammen, at virksomheden i afsnittet omkring 

den anvendte regnskabspraksis skal oplyse om, hvilket måleattribut der benyttes.  

Færdiggørelsesgrad i henhold til IAS 18 
IAS 18 tager følgende betingelser i betragtning i forhold til fastsættelse af færdiggørelsesgraden: 

1. Vurdering af stadiet for det udførte arbejde 

2. Vurdering af omkostninger, faktisk afholdte i forhold til budgetterede omkostninger 

3. Vurdering af den anvendte arbejdstid 

Førstnævnte punkt er en faktisk vurdering af det udførte arbejde, det vil sige at kontrakten vurderes 

i forhold til de afsluttede delmål. 

                                                           
67 IAS 18 afsnit 9  
68 IAS 18 afsnit 7  
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I forbindelse med større konsulentydelser/arbejdsopgaver foretages ofte budgettering af 

omkostninger. Det vil i mange tilfælde være muligt at estimere, hvor langt den pågældende 

virksomhed er fra færdiggørelsen af et projekt, ved at gennemgå de faktisk afholdte omkostninger. 

Sidstnævnte punkt kan i høj grad sammenlignes med punkt 2. I begge tilfælde, vil det være 

nærliggende at vurdere hvorvidt man er inden for budgettet, eller om dette er overskredet. Dette 

har indflydelse på færdiggørelsesgraden. 

Afslutningsvist skal der i lighed med øvrige indtægter være en overvejende sandsynlighed for, at 

vederlaget for ydelsen kan inddrives. Transaktionen skal kunne opgøres pålideligt førend indtægten 

kan indtægtsføres. Såfremt dette ikke er sandsynligt, vil omkostningerne afholdt i tilknytning til 

indtægten fortsat skulle omkostningsføres, mens avancen udebliver.69 

IAS 18 foreskriver ikke specifikt hvornår input- eller outputmetoden skal finde anvendelse. Dette 

giver plads til fortolkning og giver den pågældende virksomhed mulighed for at vælge hvilken 

metode, der stiller dem i det bedst mulige lys. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, idet 

regnskabsbrugeren i sidste ende ikke kan vide sig 100 procent sikker på om virksomhedens 

indregning giver det mest retvisende og pålidelige billede af den finansielle situation. 

  

                                                           
69 IAS 18, afsnit 28 
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3.7 Delkonklusion 
Indtægter kan i henhold til begrebsrammen indregnes efter 2 forskellige principper. Definitionen af 

indtægter følger således begrebsrammens bestemmelser, hvor både IAS 11 og IAS 18 definere 

indtægter som:  

“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.”  

Standarderne tager dermed udgangspunkt i udviklingen i aktiver og passiver, altså det 

formueorienterede regnskabsparadigme ”assets & liability approach”.   

Indregningen af indtægter skal ske i henhold til begrebsrammens afsnit 92. Altså når fremtidige 

økonomiske fordele kan måles pålideligt, samt når indtægten vedrører en stigning i aktiver eller et 

fald i virksomhedens forpligtelser.  

Udgangspunktet for indregning af indtægter følger IAS 18, medmindre der er tale om entreprise-

kontrakter, hvor indtægter indregnes efter IAS 11. Entreprisekontrakter opgøres efter 

produktionsmetoden og indregnes i resultatopgørelsen og balancen i takt med entreprise-

kontraktens færdiggørelse.  

Entreprisekontrakter er i standarden defineret som, enten en:  

1. Fastpriskontrakt “Fixed price cost” eller  

2. Kostpris plus kontrakt “cost plus contract”  

 

Fastpriskontrakter indregnes på baggrund af færdiggørelsesgraden, hvor færdiggørelsesgraden 

oftest opgøres efter input eller output metoden.  

Indregningskriterierne i IAS 18 skal anvendes på hver transaktion. Der kan dog i en aftale 

fremkomme flere elementer, som knytter sig til den samme transaktion. I tilfælde hvor to 

transaktioner knyttes sammen, i en sådan grad, at de ikke hver for sig har et økonomisk formål, 

bliver transaktionerne behandlet som en samlet transaktion.  

Der findes tre typer af transaktioner, salg af varer, tjenesteydelser eller renter, royalties og udbytter. 

Salg af varer indtægtsføres ved overdragelse af risiko og ejerskab og følger det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme, samt salgsmetoden. Salg af tjenesteydelser følger 
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produktionsmetoden. Hermed opstår der inkonsistens i standarden i forhold til begrebsrammen, da 

begrebsrammen udelukkende understøtter det formueorienterede regnskabsparadigme.  

IFRIC 15 er et fortolkningsbidrag der sondrer mellem hvorvidt der skal indregnes efter IAS 11 og IAS 

18. Dette giver mulighed for løbende indregning af indtægter i forbindelse med salg af varer såfremt 

risiko og ejerskab over varerne løbende overgår til køberen.  

Måling af omsætning er ikke specifikt angivet i begrebsrammen, men henviser til, at indtægter kan 

præsenteres på forskellig vis i en årsrapport. Af begrebsrammens afsnit 74 fremgår det dog, at en 

virksomheds omsætning skal stamme fra den ordinære aktivitet.  

Måling kan ske efter 4 måleattributter: 

- Historisk kostpris  

- Dagsværdi  

- Nettorealisationsværdi  

- Nutidsværdi  

Den valgte måleattribut skal dog være i overensstemmelse med de kvalitative krav. I henhold til IAS 

11 og IAS 18 er det kun muligt, at anvende dagsværdi ved måling af indtægter. 
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Kapital 4- Exposure Draft – Revenue from contracts with customers  

4.1 Formål  
Kapitlet har til formål at skabe et teoretisk overblik over indholdet i det Exposure Draft 2011, der 

blev frigivet i november 2011. Kapitlet skal anvendes i forbindelse med vores analyse af svaghederne 

i de eksisterende regnskabsstandarder, IAS 11 og IAS 18, samt skabe indsigt i, hvorledes udkastet 

identificerer indtægter og retningslinjer for indregning og måling. 

 

4.2 Indledning  
Hele konvergensprojektet mellem IASB og FASB bygger på, at der ønskes at blive skabt en ensartet 

indregningsmetode, som vil medføre at den endelige regnskabsbruger kan få et bedre 

beslutningsgrundlag. Konvergensprojektet er en kompliceret affære, idet grundprincipperne i de to 

organisationer ikke er ens. Det er de to organisationers ønske at skabe ét princip, som kan anvendes 

på tværs af landegrænser, markeder, brancher og størrelser af virksomheder.  

I forbindelse med, at den nye standard elimineres IAS 11 og IAS 18 samt en stor række af de regler 

som er fastsat af FASB. Den nye standard skal eliminere svagheder i de nuværende standarder, og 

gøre indregning og måling af indtægter mere tidsvarende. De nuværende IAS-standarder bygger på 

standarder af ældre dato, som er udarbejdet i henholdsvis 1978 (IAS 11) og 1982 (IAS 18). Der er dog 

sket løbende revidering af standarderne i 2008 og i 2009.70 

Der har i længere tid været uoverensstemmelse mellem den fungerende begrebsramme og 

regnskabsstandarderne. Forholdet kommer bl.a. til udtryk ved tidspunktet for indregning, hvor IAS 

18 (salg af varer) foreskriver, at der skal være sket overdragelse af risiko og ejerskab førend der kan 

ske indtægtsførsel. Begrebsrammen derimod udtrykker, at indtægtsførsel sker i forbindelse med 

stigning i aktiver eller fald i forpligtelser. Der henvises her til forskellen mellem indregning efter 

fakturerings- eller produktionsmetoden, i selvsamme standard.71 72 

  

                                                           
70 IAS 11 – standard, IAS 18 – standard  
71 Sumit Sudan – Revenue Recognition, s. 38 
72 Se afsnit 2.5 
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4.3 Definition af omsætning 
Ved en gennemgribende ændring af de nuværende standarder, er det vurderet hensigtsmæssigt at 

der tages stilling til en definition af omsætning. I Exposure draft er det foreslået, at omsætning 

afstedkommes på baggrund af en stigning i aktiver eller et fald i passiver, grundet af en kontrakt.73 

Der er i skrivende stund, fortsat ikke taget stilling til en endelig definition af omsætning i udkastet, 

men det vurderes, at når der særskilt henvises til stigning i aktiver eller fald i passiver, med baggrund 

i en kontrakt, er der tale om indtægter der er afledt fra områder af primær karakter. Endvidere kan 

det af udkastet udledes, at man ønsker omsætningen fast defineret i begrebsrammen, frem for 

udkastet.74 

Gevinster eller andre indtægter, som ikke er omfattet af en kontrakt, og som vedrører en 

virksomheds primære forretningsområde, vurderes ikke på denne måde at være omfattet af 

begrebet omsætning, og skal derfor klassificeres anderledes.  

 

4.4 Indregning af omsætning  
Der skal i henhold til Exposure draft ske indregning af omsætning i takt med, at en virksomhed 

opfylder sine aktivitetsforpligtelser overfor en kunde, med hvem virksomheden har indgået en 

kontrakt. Aktivitetsforpligtelserne er et af hovedelementerne i Exposure draft, hvor alle 

delelementer i en given kontrakt bliver kaldt aktivitetsforpligtelser.  

En kontrakt skal ved indgåelsen, opdeles i et passende antal aktivitetsforpligtelser. Formålet er at 

gøre det nemmere, og mere overskueligt at vurdere færdiggørelsen af en kontrakt. En 

aktivitetsforpligtelse defineres, som følger: 

”A promise in a contract with a customer to transfer an asset (such as a good or a service) to that 

customer.”75 

Ved opfyldelse og indtægtsførsel af en aktivitetsforpligtelse er det et krav, at kunden har opnået 

kontrol over aktivet og at dette vil resultere i varige fordele for kunden.  

Ved en nærmere gennemgang af Exposure draft kan det udledes, at før der kan ske indregning skal 

der tages stilling til følgende fem punkter76: 
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1. Identificere kontrakt(er) med kunder(ne)77 

2. Identificere separate aktivitetsforpligtelser78 

3. Fastslå kontraktværdien79 

4. Allokere kontraktværdien ud på aktivitetsforpligtelse80 

5. Indregne indtægten når aktivitetsforpligtelsen er indfriet81 

Ovenstående 5  punkter danner grundlaget for hvorledes en virksomhed skal indregne 

igangværende arbejder. Endvidere vurderes disse at være fremgangsmåden i forbindelse med 

opgørelsen af igangværende arbejder. En oplistning skaber et godt overblik over de arbejder der skal 

udføres i forbindelse med indregning af igangværende arbejder.  

 

4.4.1 Identificere kontrakt(er) med kunder  

Exposure draft er bygget op omkring arbejde efter kontrakt, hvad enten der er tale om 

tjenesteydelser eller  varer. Ved kontrakt skal forstås en fast aftale om udførelse af et stykke arbejde 

eller levering af en vare. Det er vigtigt for overblikket, at en kontrakt er defineret klart, således at en 

virksomhed ikke kan være i tvivl om, hvorvidt den nye regnskabsstandard skal finde anvendelse. Af 

samme årsag er der fastsat følgende fire kriterier, der skal være opfyldt førend den nye standard kan 

finde anvendelse82: 

1. Kontrakten skal have et kommercielt indhold  

a. Herved forstås at risiko, timing eller cash flow forventes ændret efter opfyldelse af 

kontrakten 

2. Parter skal have godkendt kontrakten 

a. Godkendelse kan ske såvel skriftligt, som mundtligt.  

3. Virksomheden skal identificere hver parts rettigheder vedrørende varen eller servicen som 

leveres 

4. Virksomheden kan identificere betalingsbetingelserne, der er indgået i forbindelse med 

kontrakten. 

                                                                                                                                                                                     
76 Exposure Draft  – afsnit 4 
77 Se mere herom i afsnit 4.4.1  
78 Se mere herom i afsnit 4.4.4 
79 Se mere herom i afsnit 4.4.5 
80 Se mere herom i afsnit 4.4.6 
81 Se mere herom i afsnit 4.4.7 
82 Exposure Draft – afsnit 14 
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Exposure draft vælger, at fokusere på kontrakten som det bærende element. Dette giver en god 

ballast i forhold til at kunne indgå lange aftaler om arbejde, og derved sikre en konsistent og 

ensartet indtægtsførsel. Men samtidigt stiller dette også store krav til de løbende procedurer 

omkring aftaleindgåelse.  

Det er vigtigt, at der kan sondres mellem samarbejdspartnere og kunder, for at kunne sikre, at de 

arbejder der udføres kan klassificeres som omsætning frem for andre indtægter.  

Et eksempel kunne være, at en virksomhed sammen med en samarbejdspartner udfører et stykke 

arbejde for 3. mand. I forbindelse hermed opnår virksomheden en given kvotient der udløser en 

bonus. Samarbejdspartneren fakturerer kunden, hvorefter virksomheden fakturerer 

samarbejdspartneren for sin andel af bonussen. I dette tilfælde er der ikke indgået en kontrakt 

mellem virksomheden og samarbejdspartneren, hvorved der ikke sker indfrielse af en 

aktivitetsforpligtelse. Dette resulterer i, at bonussen skal klassificeres som andre indtægter frem for 

omsætning. 

Et andet sidste væsentligt aspekt omkring indgående kontrakter er, at en part ikke må kunne trække 

sig ud uden, at modparten kompenseres. Såfremt modparten ikke kompenseres, anses kontrakten 

ikke for at være en gyldig kontrakt.83 

To parter indgår en kontrakt, hvor virksomhed A skal levere en række standardprodukter til 

virksomhed B. Virksomhed B ønsker kort tid efter kontraktens begyndelse at ophæve kontrakten, 

som følge af et bedre tilbud fra virksomhed C. I dette tilfælde vil den oprindelige kontrakt mellem 

virksomhed A og B kun anses som værende gyldig, såfremt virksomhed A kompenseres af 

virksomhed B, som følge af dennes ophævelse af kontrakten. 

 

4.4.2 Kombinering af kontrakter 
Det kan i flere tilfælde være nødvendigt at kombinere eller segmentere kontrakter, for at opnå den 

korrekte indtægtsførsel. Dette vil typisk ske som følge af prisafhængighed, eller andre former for 

kontraktuel afhængighed. Det er således et krav, at der skal ske kombinering af kontrakter, såfremt 

et af følgende kriterier er opfyldt: 
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• Kontrakterne er forhandlet som en samlet pakke med ét kommercielt formål 

• Beløbet der betales for en kontrakt afhænger af udfaldet af en anden kontrakt  

• Varen eller servicen i kontrakten er en enkeltstående aktivitetsforpligtelse i henhold til afsnit 

27-30 i Exposure draft. 

Ovenstående gælder udelukkende, såfremt der er tale om kontrakter med samme kunde, og at 

kontrakten er indgået omkring det samme tidspunkt.84 På nuværende tidspunkt findes der i 

gældende praksis vejledninger om hvordan kontrakter skal kombineres, både i forhold til IAS-

standarder og US GAAP. Disse er, som tidligere omtalt, ikke ensartede.  

Der er med Exposure draft ikke stillet konkret vejledning i hvordan kontrakter skal kombineres, 

hvilket ultimativt kan resultere i forskellige typer af kombinationer af kontrakter.  

Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt, idet den kommende standard skal bevæge sig på tværs af 

landegrænser, markeder mv.. Det bliver mere uoverskueligt for regnskabslæser, når der er mulighed 

for at kombinere kontrakter efter forskellige metoder.  

Der var i udkastet fra 2010 stillet forslag til hvorledes der kunne ske segmentering af kontrakter. 

Dette blev imidlertid trukket tilbage i det nye udkast, Exposure draft. Der var stillet forslag om, at en 

kontrakt skulle segmenteres i det tilfælde, hvor der var tale om ikke prisafhængige elementer. En 

segmentering ville derfor medføre at en eventuel ændring i kontraktprisen ikke skulle allokeres til 

den ikke prisafhængige enhed.  

Årsagen vurderes at være, at standardudstederen ønsker at sammenholde kontrakter, og vurderer 

at separation/identifikation af aktivitetsforpligtelser er mere hensigtsmæssig. En prisændring bør 

altså have effekt på den samlede aftale, og fordeles ud på de enkelte aktivitetsforpligtelser. 

 

4.4.3 Ændring i kontrakter 
En ændring i en kontrakt kan medføre, at denne skal anses som værende en ny indgået kontrakt. 

Dette sker enten ved en ændring i kontraktens omfang, grundliggende forudsætninger, eller en 

ændring i prisen. En naturlig forudsætning for, at der kan ske ændring i kontrakten er, at denne er 

godkendt af de involverede parter, og disse ændringer vil først kunne gennemføres når de er 

endeligt besluttet. En ændring i en kontrakt kan ikke træde i kraft med mindre de, i afsnit 4.4.1, 

nævnte kriterier til en kontrakt er overholdt. 
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Ved en ændring i en kontrakt, skal den regnskabsmæssige effekt af tidligere indtægtsførsel 

indregnes på det tidspunkt, hvor kontrakten er ændret. 

En gennemgribende ændring i en kontrakt skal i nedenstående tilfælde anses som værende en ny 

kontrakt, når85: 

• Den aftalte vare eller service sælges særskilt 

• Prisen for varen eller servicen afspejler en normal ”stand alone selling price” 

I nedenstående tilfælde vil der ikke blive tale om indregning som en ny kontrakt ved ændring i 

kontrakt86: 

• Hvis ændringen af kontrakten ikke er afhængig af varer eller services, der er leveret før 

ændringen. 

o Derved skal ændringen udelukkende allokeres ud på de resterende endnu ikke 

opfyldte aktivitetsforpligtelser. 

• Hvis de resterende varer eller services ikke er særskilte, og er en del af en 

aktivitetsforpligtelse, der delvist er opfyldt på ændringsdagen.  

o Værdien af ændringen skal indregnes som omsætning eller reduktion heri på 

ændringsdatoen, og skal ske som var ændringen en del af den oprindelige kontrakt 

• Hvis de resterende goder eller services er en kombination af de ovenstående eksempler, skal 

en ændring herved overføres til endnu ikke opfyldte aktivitetsforpligtelser. 

Generelt set er der opsat kriterier for de forskellige scenarier som vurderes, at være de mest 

hyppige. Exposure draft foreskriver dog ikke generel vejledning i henhold til separationen af 

prisændringer, og generelt set kunne der godt være behov for en vejledning der tydeliggør hvordan, 

hvornår og hvor ændringer skal indregnes.  

Vi vurderer, at prisafhængigheden er det store bindeled, som bør afgøre, hvornår der skal ske 

ændring i eksisterende kontrakter, eller om en ændring skal anses som en tillægskontrakt. 
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4.4.4 Identificere separate aktivitetsforpligtelser  

En aktivitetsforpligtelse er en del af en kontrakt, hvori en virksomhed forpligter sig til at levere en 

vare eller en service.87  

Det er et krav, at indtægter og omkostninger ved opfyldelse af disse obligations kan identificeres, og 

derved opgøres pålideligt, før at der kan være tale om aktivitetsforpligtelser. Endvidere skal 

slutbrugeren kunne opnå en økonomisk fordel ved opfyldelsen af aktivitetsforpligtelser. 

Der er opstillet kriterier for, hvordan en virksomhed kan identificerer hvorvidt der er tale om en 

aktivitetsforpligtelse. Det, der er afgørende i dette tilfælde, er om varen eller servicen sælges 

særskilt og regelmæssigt, samt om kunden kan bruge varen eller servicen alene. I så fald vil der være 

tale om en aktivitetsforpligtelse, idet varen eller servicen kan anvendes med økonomisk fordel for 

kunden.  

Nuværende standarder ligger op til, at der skal opgøres en færdiggørelsesgrad, mens den nye 

standard tydeliggør, at standardudsteder ønsker, der skal ske risikoovergang samt overdragelse af 

ejendomsret før, der kan ske indtægtsførsel. Dette vurderes at være en væsentlig ændring i forhold 

til den nuværende praksis. 

I forhold til udkastet fra 2010 har man valgt at fortsætte med princippet, at varer eller services skal 

kunne opgøres særskilt for identifikation af aktivitetsforpligtelser. Der er dog tilføjet yderligere 

vejledning på området. Man lagde i udkastet fra 2010 op til, at der skulle tilknyttes en særskilt 

profitmargin til de enkelte aktivitetsforpligtelser. Men mange respondenter fandt ikke dette 

hensigtsmæssigt, idet virksomheder kan beslutte at tildele en aktivitetsforpligtelse den samme 

margin til flere varer eller services, selvom disse kræver forskellige ressourcer og risici. Endvidere er 

det for nogle produktgrupper ikke omkostninger der er signifikante for at bestemme prisen, hvorfor 

profitmarginen kan variere meget og derved kan prisen blive defineret ud fra prisen i markedet. 

Det er efter udkastet, Exposure Draft88 blevet besluttet, at der ikke kan anvendes særskilte 

profitmarginer til at separere aktivitetsforpligtelser. Dette vurderes hensigtsmæssigt, idet 

profitmarginer i høj grad er variable, særligt på store kontrakter med mange aktivitetsforpligtelser. 

Endvidere vurderes det, at man undgår at sætte varer eller services sammen af forskellige karakter i 

samme aktivitetsforpligtelse. Dette gør det mere kompliceret at adskille indtægter og omkostninger 

der knytter sig til de enkelte varer eller services. 

                                                           
87 Exposure draft 2011 – Basis for Conclusions – BC62 
88 Exposure draft 2011 – Basis for Conclusion – BC 70 



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

53 | P a g e  
 

Mange respondenter til udkastet savner generelt vejledning på flere områder, og ved gennemgang 

af Exposure draft – ”Basis for conclusion” kommer det til udtryk, at man søger at tydeliggøre 

retningslinjerne og uddybe vejledningen, og derved give mindre plads til fortolkning. 

 

4.4.5 Fastslå kontraktværdi  

For at kunne fastsætte prisen for en kontrakt skal en virksomhed tage stilling til kontraktens indhold 

samt de normale forretningsmæssige forhold, hvilket i stort omfang virker meget naturligt. 

Herudover skal virksomheden overveje følgende punkter i forbindelse med fastsættelsen af prisen89: 

1. Variable consideration 

2. The time value of money 

3. Non-cash consideration 

4. Consideration payable to customer 

Området er særdeles vigtigt, idet prisen skal allokeres ud på de enkelte aktivitetsforpligtelser, og 

derfor fremstår som grundlag for den løbende indtægtsførsel. 

Ad variable consideration 

Ved variable consideration forstås, at en pris kan variere afhængigt af rabatter, tillæg, bonusser mv.. 

Såfremt transaktionsprisen for kontrakten er variabel, skal denne reguleres ved hver statusdag, 

således at denne afspejler, hvad det forventes at modtage i endeligt vederlag for den igangværende 

kontrakt. Det blev foreslået i ED 2010, at man skulle anvende en sandsynlighedsmetode, som skulle 

reflektere samtlige variable beløb, vægtet med deres respektive sandsynlighed.90 Metoden blev dog 

ikke vel modtaget, idet størstedelen af respondenterne mente, at dette ville blive for komplekst og 

for dyrt. Endvidere ville metoden ikke generere meningsfyldte resultater eller skøn, da 

virksomheden havde muligheden for, at fastsætte en pris, som de ikke kunne opretholde i 

kontrakten. Man foreslog i stedet ”managements best estimat”. 

Det blev dog besluttet, at en virksomhed skulle anvende en af de følgende metoder. Valget er ikke 

umiddelbart frit, idet virksomheden skal vælge den metode der bedst forudser prisen, som 

virksomheden er berettiget til91 92: 
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• Forventet værdi – ”Expected value” 

• Mest sandsynlige beløb – ”Most likely amount” 

De to nævnte metoder vurderes at være hensigtsmæssige til trods for, at begge disse beror på en vis 

grad af estimat. Årsagen til dette er, at ledelsen aktivt tager del i vurderingen af de enkelte 

kontrakter. Da en virksomhed er forpligtet til fast at anvende den samme metode, vil dette 

ultimativt resultere i anvendelige procedurer til fastsættelse af den endelige pris. Det er ligeledes 

IFRS holdning, at mange virksomheder allerede har processer, der kan fastsætte stand alone priser 

mv..93 

Ad the time value of money 

Såfremt en kontrakt indeholder finansiering som et delelement, skal forskellen mellem den reelle 

kontraktværdi og kontrakten opgjort til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen.94 Det er dog kun 

relevant i de tilfælde, hvor finansieringen vurderes væsentlig. Det vurderes således ikke relevant, at 

indregne ”time value of money” på kontrakter, der løber et år eller kortere. Modsætningsvist kan 

det være en relativt stor faktor på kontrakter der løber over en længere årrække, idet nutidsværdien 

af fremtidige indtægter samt likviditetspåvirkningen af finansiering til en kunde på længerevarende 

projekter, kan have markante resultatpåvirkninger, i.e. negativt likviditetstræk grundet finansiering. 

Ad non-cash consideration 

Non-cash consideration gør sig gældende i det tilfælde, hvor virksomheden ikke modtager et 

vederlag i form af likvider, men i stedet varer eller services. Værdien heraf opgøres til dagsværdi. 

Såfremt dette ikke er muligt, skal varen eller servicen indregnes til normal salgspris, hvilket stemmer 

overens med de eksisterende standarder, eksempelvis IAS 1895. 

Ad consideration payable to customer 

Der er her tale om, at hvis en virksomhed betaler et vederlag til en kunde, eksempelvis rabatter eller 

lignende, så skal dette modregnes i den faktiske transaktionspris, medmindre der er tale om et 

særskilt produkt, som ikke kan henføres til den oprindelige aftale.96 
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Der skal altså i forbindelse med fastsættelse af prisen for en given kontrakt tages stilling til de fire 

nævnte kriterier, hvilket igen kan henføres til, at den faktiske transaktionspris for kontrakten er det 

bærende element ved indtægtsførsel. 

 

4.4.6 Allokere kontraktværdi ud på aktivitetsforpligtelse  

Efter at have fastslået kontraktens pris er det næste skridt, at allokere salgsprisen ud på de faktiske 

aktivitetsforpligtelser97. 

Det skal ske ved at opgøre stand alone selling price for hver obligation, og sætte disse i forhold til de 

totale priser og stand alone selling prices98. Såfremt denne ikke kan opgøres, skal virksomheden 

foretage en beregning, der inddrager alle væsentlige faktorer for at komme frem til prisen. 

Nedenstående figur viser hvorledes man allokerer salgsprisen på de respektive 
aktivitetsforpligtelser. 

 

 

Figur: Egen tilvirkning 

 

Det kan i værste fald ende ud med, at en virksomhed skal indregne et tab på en af de fastsatte 

aktivitetsforpligtelser, fordi ovenstående allokeringsmetode udelukkende tager udgangspunkt i 

salgspriser, til trods for at den samlede aftale giver overskud. Dette vil være misvisende i forhold til 

rapportering, i det tilfælde hvor den pågældende virksomhed har afsluttet den underskudsgivende 

aktivitetsforpligtelse i ét år, og det resterende i et andet. Derved har man været nødsaget til, at 

indføre et oplysningskrav til rapporteringen, der fortæller hvornår den pågældende 

aktivitetsforpligtelse vurderes afsluttet.   
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Samlet stand  alone selling price pr. performance obligations

Samlet kontraktværdi x Performance obligations stand alone price =
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4.4.7 Indregne indtægter når aktivitetsforpligtelsen (er) bliver indfriet  

“An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by 

transferring a promised good or service to a customer. An asset is transferred when (or as) the 

customer obtains control of that asset.”99  

Ovenstående uddrag beskriver, at en aktivitetsforpligtelse er opfyldt, når kontrollen med et særskilt 

aktiv eller en særskilt service er overdraget til en kunde, og at denne har kontrol over aktivet eller 

servicen. 

I modsætning til udkastet fra 2010 har standardudsteder valgt at inddrage aktivitetsforpligtelser, der 

bliver opfyldt over tid, eksempelvis service på IT-systemer. Dette vurderes særdeles 

hensigtsmæssigt, da man i dette tilfælde vil have mulighed for at kunne indtægtsføre løbende frem 

for først at indtægtsføre, når en eventuel serviceaftale er tilendebragt. Dette vil uden tvivl give et 

mere retvisende billede i forhold til virksomheder, der indgår længere serviceaftaler. 

Det nye udkast har fastsat kriterier vedrørende indregning over tid. Såfremt mindst et af disse 

kriterier er opfyldt, så skal der ske løbende indregning over tid100: 

• Virksomhedens arbejde skaber eller forøger et aktiv, som kunden kontrollerer 

• Virksomhedens arbejde skaber ikke et aktiv til alternativt brug for virksomheden, og 

minimum et af de følgende kriterier er opfyldt: 

o Kunden modtager kontinuerligt fordele fra virksomhedens udførte arbejde 

o En anden virksomhed skal udføre et væsentligt stykke arbejde for at udføre det 

samme arbejde 

o Virksomheden har ret til betaling for det arbejdet de har udført til dato, og forventer 

at tilendebringe den oprindelige kontrakt. 

Ved at opstille ovenstående kriterier sikrer man, at en virksomhed uagtet om den leverer et færdigt 

produkt/service eller en ydelse over tid, at den dertil hørende indtægt bliver ført i den periode hvor 

arbejdet udføres. Dette vurderes hensigtsmæssigt, idet man derved opnår større sikkerhed for, at 

matching princippet overholdes. 
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4.5 Tab på kontrakter – Onerous contracts 
Den nuværende regnskabsregulering foreskriver, at der løbende skal tages stilling til en kontrakts 

finansielle ”tilstand”, som skal forstås på den måde, at en virksomhed løbende skal tage stilling til 

om, hvorvidt denne forventer at få fuld værdi for kontrakten.101 Exposure draft ønsker ligeledes, at 

estimater i forbindelse med kontrakten indregnes, når disse konstateres. Der skal, i henhold til 

Exposure draft foretages årlige impairment tests på kontrakter, der varer mere end et år. 

Impairment testen skal foretages på hver enkelt aktivitetsforpligtelse, hvilket i realiteten kan 

medfører, at tab på en aktivitetsforpligtelse skal omkostningsføres, til trods for den samlede 

kontrakt giver overskud.  

En virksomhed skal foretage en impairment test, i henhold til afsnit 100-103 i Exposure draft. Når en 

aktivitetsforpligtelse konstateres tabsgivende, skal der hensættes en forpligtelse, svarende til det 

estimerede tab. Dette skal tilbageføres, når aktivitetsforpligtelsen opfyldes.102 

Det vurderes, som udgangspunkt, ikke hensigtsmæssigt, at man foretager testen på hver enkelt 

aktivitetsforpligtelse. Årsagen til dette er, at i perioder hvor der ikke vil være indtægter fra 

kontrakten vil der tydelig fremgå et stort tab til trods for, at dette ikke vil være i overensstemmelse 

med kontraktens reelle værdi. At foretage en impairment test på hele kontrakten giver derimod et 

bedre indtryk af kontraktens samlede værdi. Vi vurderer, at en impairment test bør foretages på 

hele kontrakten, da et eventuelt tab på en aktivitetsforpligtelse i mange tilfælde relaterer sig til hele 

kontraktens værdi, som følge af den pris der fastsættes i en samlet aftale. Holdningen bakkes op af 

EFRAG, der mener, at et tab på en aktivitetsforpligtelse, på en i alt overskudsgivende kontrakt, 

repræsenterer en forpligtelse for den pågældende virksomhed103.  

  

                                                           
101 IAS 11, afsnit 25 
102 Exposure Draft – afsnit 89 
103 EFRAG – Draft Comment Letter 
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4.6 Delkonklusion  
Baggrunden for konvergensprojektet mellem IASB og FASB, er at danne et ensartet 

regnskabsparadigme, der skal gøre det muligt at sammenligne virksomheder på tværs af brancher, 

landegrænser mv.. Den nye standard skal erstatte IAS 11 og IAS 18 samt en stor række af regler 

fastsat af FASB. Formålet med den nye standard er at eliminere svagheder i de nuværende 

standarder, og gøre indregning og måling af indtægter mere tidsvarende.  

Exposure draft foreslår, at omsætning afstedkommes på baggrund af en stigning i aktiver eller et fald 

i passiver på baggrund af en kontrakt.  

Der er ikke taget stilling til en endelig definition af omsætning i udkastet, men det vurderes, at når 

der særskilt refereres til stigning i aktiver eller fald i passiver med baggrund i en kontrakt, så henvises 

der til den nuværende begrebsrammes formueorienterede definition.  

Exposure draft definerer, at før der kan ske indregning af omsætning skal der tages stilling til 
nedenstående parametre:  

1. Identificere kontrakt(er) med kunder 

2. Identificerer separate aktivitetsforpligtelser 

3. Fastslå kontraktværdi 

4. Allokere kontraktværdien ud på aktivitetsforpligtelser 

5. Indregne indtægter når aktivitetsforpligtelsen(er) bliver indfriet 

Ovenstående er en retningslinje, der ved efterlevelse vil klarlægge hvornår der skal ske indregning, 

og hvordan omsætningen skal måles. Oplistningen skaber et godt overblik over de arbejder, der skal 

udføres i forbindelse med indregning af igangværende arbejder.  

Exposure draft er bygget op omkring at alt arbejde udføres efter en kontrakt. En kontrakt er klart 

defineret således, at virksomheden ikke kan være i tvivl om hvorvidt den nye regnskabsstandard 

finder anvendelse. Følgende fire kriterier skal være opfyldt førend der er tale om en kontrakt og den 

nye standard finder anvendelse: 

1. Kontrakten skal have et kommercielt indhold  

2. Parter skal have godkendt kontrakten 

3. Virksomheden skal identificere hver parts rettigheder vedr. godet eller servicen som leveres 

4. Virksomheden skal identificere betalingsbetingelserne som er indgået i forbindelse med 

kontrakten 
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Exposure draft vælger, at fokusere på kontrakten som det bærende element, hvilket giver en god 

ballast i forhold til at kunne indgå lange aftaler om arbejde, og derved sikre en konsistent og 

ensartet indtægtsførsel.  

Exposure draft definerer, at en kontrakt opdeles i aktivitetsforpligtelser. En aktivitetsforpligtelse er 

en del af en kontrakt, hvori en virksomhed forpligter sig til, at levere en vare eller en service. 

Aktivitetsforpligtelser defineres som: 

”A promise in a contract with a customer to transfer an asset (such as a good or a service) to that 

customer.” 

Det er et krav at indtægter og omkostninger for hver aktivitetsforpligtelse kan identificeres, før der 

kan være tale om aktivitetsforpligtelser. En aktivitetsforpligtelse er opfyldt i det øjeblik ejerskabet og 

risikoen af varen eller servicen, er overdraget til kunden, samt at denne kan anvende varen eller 

servicen til kundens fordel. 

Tabsgivende aktivitetsforpligtelser giver anledning til en del diskussioner. Hovedsageligt er der en 

del holdninger til hvorledes der skal foretages impairment tests. Som udkastet foreligger nu vil en 

virksomhed kunne risikere, at hensætte og vise et tab på en aktivitetsforpligtelse, til trods for 

kontrakten giver overskud. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt, idet et eventuelt tab på en 

aktivitetsforpligtelse kan skyldes forhold, der vedrører hele kontrakten. Desuden rejser EFRAG 

problemstillingen, at en sådan forpligtelse vil være i strid med definitionerne i begrebsrammen samt 

IAS 37.  



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

60 | P a g e  
 

Kapital 5 – Svagheder ved den nuværende regnskabsregulering og 

Exposure Draft 2011  

5.1 Formål  
Formålet med nærværende kapitel er at identificere og analysere svagheder i de eksisterende 

regnskabsstandarder, samt svagheder i Exposure Draft 2011. Kapitlet vil løbende referere til de 

tidligere kapitler i forbindelse med beskrivelse af svaghederne.  

 

5.2 Indledning  
Det er hensigten med kapitlet, at svagheder i de eksisterende regnskabsstandarder identificeres, 

herunder at analysere hvorvidt Exposure draft vil eliminere disse svagheder. Desuden vil vi forsøge 

at udlede om den nye regnskabstandard giver anledning til nye problemstillinger. 

Vi har i forbindelse med vores teoretiske gennemgang af de eksisterende regnskabsstandarder og 

Exposure Draft 2011, kapital 3 og 4, identificeret følgende svagheder:  

1. Vejledningen i standarderne (IAS 11 samt IAS 18) ikke er tilstrækkelig vedrørende komplekse 

salgstransaktioner 

2. Der er inkonsistens mellem IAS 11 og IAS 18, samt internt i IAS 18.  

3. Ved sammensatte kontrakter er indregningsprincipper uklare og dermed ikke tidssvarende  

4. Manglende mulighed for sammenligning af finansielle rapporteringer 

5. Tabsgivende kontrakter i Exposure draft giver anledning til problemstillinger vedr. 

inkonsistens, periodisering m.fl. 

 

5.3 Vejledning  
Som nævnt i indledningen til afhandlingen bygger standarderne under IASB, IAS 11 og IAS 18, på et 

principbaseret grundlag med få vejledninger vedrørende indregning af indtægter, mens FASB’s U.S. 

GAAP bygger på et regelbaseret grundlag med en meget stor mængde af regler og 

fortolkningsbidrag.  

IASB’s standarder er i høj grad simplificeret, særligt i forhold til FASB’s standarder. De 

principbaserede standarder er ikke uddybende på alle områder, og mangler i mange tilfælde 
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vejledning, f.eks. i forbindelse med indregning af indtægter. IAS 18 giver mulighed for fortolkning, 

idet der ikke er uddybende vejledning i hvornår og hvorledes kontrakter med flere elementer skal 

indregnes. Årsagen vurderes at være, at standarden omfatter tre forskellige typer af indtægter.  

Standarden mangler desuden vejledning ved anvendelse af produktionsmetoden. Metoderne (input- 

og outputmetoden) giver ultimativt det samme resultat, men illustrerer på statusdagen ikke 

nødvendigvis det mest retvisende billede af den pågældende virksomheds situation. 

Svagheden i IASB’s IAS 18 er, at den manglende vejledning giver mulighed for at virksomhederne kan 

fortolke reglerne efter egen holdning, hvilket resulterer i, at sammenligneligheden mellem de 

enkelte årsrapporter reduceres. Forholdet øger samtidig analyseomkostninger for regnskabs-

brugerne, hvilket er i direkte uoverensstemmelse med begrebsrammen kvalitetskrav nævnt under 

afsnit 2.2 samt 2.3.  

Den manglende vejledning giver f.eks. uklarheder ved indregning af sammensatte kontrakter, da 

disse kun behandles overfladisk i IAS 11. IASB har ved udsendelse af IFRIC 15 forsøgt at redegøre for, 

hvornår der skal indregnes efter henholdsvist IAS 11 og IAS 18 samt hvorledes der skal ske 

indtægtsførsel efter produktionsmetoden og dermed sammensatte samt entreprisekontrakter.     

 

5.4 Inkonsistens 
Vi har, undervejs i opgaven, konstateret inkonsistens i forbindelse med de eksisterende standarder. 

Inkonsistensen kommer til udtryk, når den eksisterende begrebsramme definerer et, mens 

regnskabsstandarden definerer andet. Det er bestemt, at regnskabsstandarderne har fortrinsret 

frem for begrebsrammen, men det faktum at der er uoverensstemmelser herimellem, vil medføre 

for meget plads til fortolkning. Fortolkning kan være positiv, idet man giver en virksomhed mulighed 

for at give et fyldestgørende retvisende billede af den finansielle situation, men samtidigt øger 

muligheden for fortolkning, risikoen for regnskabsmanipulation, og mindsker sammenligneligheden. 

IAS 18 omfatter salg af varer og salg af tjenesteydelser. Da regnskabsstandarden omfatter både 

varer og tjenesteydelser, opstår der inkonsistens i regnskabsstandarden, når salg af varer 

indtægtsføres ved overdragelse af risiko og ejerskab, jf. salgsmetoden, mens salg af tjenesteydelser 

indtægtsføres efter produktionsmetoden, hvilket vil sige i takt med arbejdets udførelse. 
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Salg af varer indregnes efter det præstationsorienterede regnskabsparadigme, mens tjenesteydelser 

indregnes efter det formueorienterede regnskabsparadigme. Den nuværende begrebsramme 

understøtter det formueorienterede regnskabsparadigme.  

IAS 18 foreskriver at en virksomhed skal indtægtsføre omsætning, når denne kan opgøres pålideligt, 

og de afledte økonomiske vederlag forventes at tilflyde virksomheden kan opgøres pålideligt. 

Dermed kan der opstå situationer hvor en virksomhed må afvente med at indregne omsætning, da 

kunden kan have reklamationer mv. som medfører usikkerhed om pålideligheden af den forventede 

indtægt. 

Et tab derimod skal indregnes, så snart det truer, altså oftest inden tabet er realiseret. Tabet 

indregnes ofte på baggrund af et estimat.  

I forbindelse hermed, kan man stille sig spørgsmålet, om det er mest retvisende ikke at matche tab 

og indtægt, fremfor at indregne tabet i den periode som det rent faktisk indtræffer? Tabet indregnes 

altså straks, hvor standarden foreskriver indtægten først skal indregnes i perioden, når den kan 

opgøres pålideligt. 

Inkonsistensen fremkommer både inden for IAS 18, som følge af de forskellige indregningsmetoder, 

men også i forhold til den overliggende begrebsramme. 

 

5.5 Sammensatte kontrakter 
Ved gennemgang af IAS 11, afsnit 3.5, blev det konstateret, at standarden ikke altid tager højde for 

det retvisende billede, ved indtægtsførsel af sammensatte kontrakter.  

Opgørelsen af færdiggørelsesgraden er væsentlig i forbindelse med indregning af sammensatte 

entreprisekontrakter, da indtægter og omkostninger skal indregnes i det korrekte regnskabsår, for at 

opnå et retvisende billede.  

For kontrakter indeholdende flere elementer, kan det være essentielt at kunne opdele de enkelte 

elementer i forbindelse med indregning. Dette er, jf. IAS 11 afsnit 8, muligt såfremt delelementer i 

kontrakten ikke er afhængige af hinanden. Sammensatte kontrakter, der består af elementer som 

ikke kan adskilles, skal anvende samme indregningsmetode på hele kontrakten, uagtet typen af salg. 



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

63 | P a g e  
 

I tilfælde, som vores eksempel under afsnit 3.5.3, hvor kontrakten består af en driftsmæssig del samt 

en vedligeholdelsesdel og de 2 elementer ikke kan stå alene, har delelementerne ikke hvert sit 

økonomiske formål. 

Nærværende eksempel illustrerer svagheden i IAS 11 afsnit 8. 

Cigar A/S skal producere 50.000.000 stk. cigaretter over 5 år og bliver betalt pr. stk. produceret 

cigaret. Cigar A/S skal ligeledes skal stå for vedligeholdelsen produktionsapparatet. Opgørelsen af 

færdiggørelsesgraden skal enten baseres på input- eller output-metoden. Eftersom Cigar A/S får 

betaling pr. stk. cigaret vil det være nærliggende at anvende output-metoden på denne del. På 

vedligeholdelsesdelen vil denne metode ikke give ikke et retvisende billede, da færdiggørelses-

graden ikke kan måles. Hermed burde denne del indregnes efter input-metoden, for at opnå et 

retvisende billede, hvilket ikke er muligt, da de 2 elementer vurderes uadskillelige, fordi de ikke hver 

for sig har et økonomisk formål, da vedligeholdelsen isoleret er en underskudsforretning.  

 

5.6 Sammenlignelighed 
Hele grundlaget for udarbejdelsen af Exposure Draft 2011 – Revenue Recognition er, at 

standerudsteder ønsker at skabe en standard som kan implementeres globalt, uagtet hvilken 

branche eller hvilken virksomhed der er tale om. 

På nuværende tidspunkt indregnes indtægter i henhold til lokale paradigmer og regelsæt, hvilket 

medfører at sammenligning af finansielle rapporteringer er svær. Endvidere er der ikke de samme 

oplysningskrav, hvilket er med til at forringe regnskabsbrugerens overblik over metoder og 

anvendelse af disse. 

Den manglende vejledning og mulighederne for fortolkning, svækker sammenligningsgrundlaget, og 

tilsidesætter således begrebsrammens generelle krav til sammenlignelighed. Som nævnt ovenfor vil 

det i flere tilfælde være svært, at opgøre delelementer på det samme grundlag, hvilket kan rejse tvivl 

om pålideligheden af opgørelsesmetoder på tværs af virksomheder. 

 

5.7 Tabsgivende kontrakter 
Et af hovedformålene i det nye regnskabsudkast er, at svaghederne i de eksisterende regnskabs-

standarder skal elimineres.  
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Vi har i forbindelse med gennemgangen af Exposure draft konstateret at standardudsteder ønsker at 

der skal hensættes til tab, såfremt en virksomhed ved udførelsen af en impairment test konstaterer, 

at en aktivitetsforpligtelse måtte være tabsgivende.  

EFRAG mener, at et tab på en tabsgivende aktivitetsforpligtelse i en totalt set profitabel kontrakt, vil 

være i strid med begrebsrammens definition af en forpligtelse, netop forbi kontrakten totalt set er 

overskudgivende. Endvidere foreskriver IAS 37, Provisions, contingent liabilities and contingent 

assets, at der skal være tale om et legalt eller faktisk krav mod virksomheden før der kan hensættes 

forpligtelser.104  

Begrebsrammens afsnit 91 siger at følgende to kriterier skal være opfyldt førend der kan en 

virksomhed kan hensætte en forpligtelse: 

• Det er sandsynligt at der sker et reelt træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, samt 

• Forpligtelsen kan opgøres pålideligt 

Umiddelbart vurderes at sidstnævnte godt kan opfyldes, da en forpligtelse godt kan estimeres på 

baggrund af et validt datagrundlag. Men førstnævnte kan der rejses tvivl om, idet 

aktivitetsforpligtelsen er en del af en overskudsgivende kontrakt.  

Ovenstående bekræfter, at Exposure draft endnu ikke er helt i sammenhæng mellem den 

eksisterende begrebsramme og standarder og Exposure draft. 

Impairment testen skal i henhold til Exposure draft, udføres på alle aktivitetsforpligtelser, der løber i 

mere end et år.105 EFRAG kommenterede også dette område, og konstaterer at en kontrakt der løber 

i mindre end et år kan være mindst lige så tabsgivende, som en kontrakt der varer længere end et år. 

Forholdet kan i realiteten medføre, at virksomheder der udelukkende beskæftiger sig med kortere 

kontrakter helt kan undgå at vise tab på aktivitetsforpligtelser. Mens en virksomhed med 

længerevarende kontrakter skal afsætte tabet. Sammenligningsgrundlaget kan på denne baggrund 

være forværret, da virksomheder i samme branche skal behandles forskelligt. Samtidigt modstrider 

det et af hovedformålene med hele Exposure draft, der har til formål at forbedre 

sammenligningsgrundlaget på tværs af brancher og landegrænser. 

Såfremt virksomhederne i forbindelse med en impairmenttest konstaterer, at der er et tab på en 

aktivitetsforpligtelse skal der hensættes en forpligtelse svarende hertil. Hensættelsen er uden 

                                                           
104 IAS 37, afsnit 14 
105 Exposure Draft – afsnit 86 
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hensyntagen til, at den totale kontrakt kan være overskudsgivende. Forholdet kan efter vores 

vurdering sende misvisende signaler i forbindelse med finansiel rapportering. Endvidere er 

notekravet ikke tydeligt defineret, og kan således give anledning til fortolkning for virksomhederne, 

hvilket igen kan skade sammenligningsgrundlaget. Ved at foretage impairment testen på den enkelte 

aktivitetsforpligtelse tages der således ikke højde for, at en virksomhed muligvis har været nødt til at 

sænke prisen, på et element, for at få den fulde aftale i hus. I så fald kan man argumenterer for, at 

tabet kan henføres til den samlede kontrakt. 

Exposure draft foreskriver ligeledes, at virksomhederne ved konstatering af et tab på en 

aktivitetsforpligtelse, skal indregne forpligtelsen med det samme, uagtet om dette først realiseres 

ved aktivitetsforpligtelsens opfyldelse. Virksomhederne er ikke berettiget til at indtægtsføre 

omsætning før risiko og ejerskab er overdraget til kunden, altså når aktivitetsforpligtelsen realiseres. 

Tabet skal altså estimeres og indregnes før det kan opgøres helt præcist. Man kan argumentere for, 

at matching af faktiske indtægter og omkostninger, ville sende det mest retvisende billede. Tabet 

skal indregnes nøjagtigt, mens tabet skal estimeres. 

Afslutningsvis vurderer EFRAG, at betingelserne i Exposure draft, for hvorfor man ikke ønsker at 

anvende impairment testen på kontraktbasis er utilstrækkelige. Den første årsag er, at EFRAG 

vurderer at en sådan test vil være for kompleks, men uddyber ikke hvorfor. Som standarderne er 

udformet på nuværende tidspunkt virker en sådan test ikke betydelig mere kompleks, end en test på 

en individuel aktivitetsforpligtelse, snarere tværtimod. Den anden årsag er, at indregne et tab på 

aktivitetsforpligtelse ville være konsistent i forhold til at indtægterne indregnes på baggrund af en 

aktivitetsforpligtelse. Dette kan der naturligvis være noget om, men indregning af tabet medfører i 

stedet inkonsistens, i forhold til definitionen af forpligtelser i begrebsrammen. Endvidere vil en 

sådan indregning være i modstrid med betingelserne i IAS 37, der anser kontrakter som værende 

”hele”, frem for inddelt i elementer.  

Slutteligt vurderes det, at når impairment testen foretages på kontrakt basis, så vil indregningen 

virke vilkårligt, da denne ikke tager højde for om den pågældende vare eller ydelse, binder sig til en 

kontrakt eller flere kontrakter. EFRAG vurderer her, at svagheden i dette tilfælde består i at 

Exposure draft ikke giver tilstrækkelig vejledning i hvorledes varer eller ydelser skal kombineres eller 

segmenteres i kontrakter. 
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5.8 Delkonklusion   
Nærværende afsnit har analytisk udledt flere svagheder i den nuværende regnskabsregulering. Flere 

af disse kan henføres til de generelle formål med udarbejdelsen af Exposure draft. 

I forbindelse med vores analyse af den nuværende regnskabsregulering er vi kommet frem til 

følgende svagheder, som vi vil inddrage i vores konsekvensanalyse ved implementering af Exposure 

draft: 

• Vejledning 

• Inkonsistens 

• Sammensatte kontrakter 

• Sammenlignelighed 

• Tabsgivende kontrakter – Onerous contracts 

De fungerende regnskabsstandarder er udformet efter retningslinjer i begrebsrammen. IASB’s 

begrebsramme er som nævnt principbaseret, hvor FASB’s er regelbaseret. Dette kommer til udtryk  

når IASB har udstedt regnskabsstandarder af forholdsvis enkel karakter, hvor FASB har udstukket 

faste regler, med det resultat, at denne enhed har mere end 200 vejledninger for indregning af 

indtægter.  

I forbindelse med vores analyse har vi konstateret, at de nuværende IAS-standarder mangler generel 

vejledning på flere områder. Dette medfører, at der er mere plads til fortolkning af 

regnskabsstandarderne. Regnskabsstandarderne har fortrinsret for begrebsrammen, hvilket 

medfører, at man indirekte giver virksomhederne frit lejde til at fortolke, og dermed vælge hvilke 

metoder, der stiller dem i det bedste lys. 

Inkonsistensen i de fungerende regnskabsstandarder er en afledt konsekvens af den manglende 

vejledning. Inkonsistensen kommer til udtryk, bl.a., når IAS 18 kræver nogle typer af indtægter 

indregnet efter salgsmetoden, mens andre skal indregnes efter produktionsmetoden. Begrebs-

rammen er baseret på det formueorienterede regnskabsparadigme, og derved kommer yderligere 

inkonsistens til udtryk, når regnskabsstandarden til dels følger det præstationsorienterede 

regnskabsparadigme. 

Svagheden ved indregning af sammensatte kontrakter er en afledt konsekvens af den generelle 

inkonsistens. IAS 11 foreskriver, at såfremt to delelementer i en aftale er betinget af hinanden, så 
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skal disse indregnes samlet. Resultatet af dette kan derfor ende med, at en vare eller en ydelse 

indregnes efter en metode, som ikke er retvisende. 

På nuværende tidspunkt indregner alverdens virksomheder efter forskellige regnskabsparadigmer og 

regelsæt, hvilket mindsker sammenligneligheden af virksomheder på tværs af markeder, brancher 

mv.. 

Den konstaterede manglende vejledning, og mulighederne for fortolkning, svækker 

sammenligningsgrundlaget mellem rapporteringer, og tilsidesætter således begrebsrammens 

generelle krav til sammenlignelighed. Desuden vil lokal regulering mindske den globale 

sammenlignelighed, eks. IASB versus FASB.  

Vi har i nærværende afsnit konstateret flere svagheder i forbindelse med indregning af tab på 

aktivitetsforpligtelse i den nye standard. De gennemgribende svagheder på dette punkt er, at den 

forpligtelse der kan opstå i forbindelse med et tab på en aktivitetsforpligtelse, ikke er i 

overensstemmelse med definitionen af en forpligtelse i den eksisterende begrebsramme.  

Desuden kan der argumenteres for, at der ikke er overensstemmelse mellem indtægtsførsel, og 

indregning af tab på aktivitetsforpligtelser. Idet indtægten først må indregnes når denne realiseres, 

mens forpligtelsen skal indregnes når den kan estimeres. Exposure draft foreskriver ligeledes at en 

impairment test skal udføres på aktivitetsforpligtelser, der løber i mere end et år, hvilket gør, at der 

ikke tages højde for tab på kontrakter, der er kortere end et år. Dette kan i nogen grad forringe 

sammenligningsgrundlaget virksomheder imellem. 

Det faktum, at virksomhederne skal indregne tab pr. aktivitetsforpligtelse medfører, at tab der 

muligvis vedrører hele kontrakten ”trækkes” ned over en enkelt aktivitetsforpligtelse, hvilket kan 

give et forkert billede af den enkelte aktivitetsforpligtelse.  

Slutteligt kan det bemærkes, at der ikke gives tilstrækkelige kommentarer til hvorfor man ikke 

foreslår at indregne et eventuelt tab på kontraktbasis, frem for på pr. aktivitetsforpligtelse. 
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Kapital 6- Analyse af Exposure Draft – november 2011  

6.1 Formål  
Vi vil med dette kapitel efterprøve de svagheder, som vi har konstateret i kapitel 5, og derved 

afdække om, hvorvidt Exposure draft kan eliminere svaghederne i de eksisterende standarder, og 

samtidigt belyse de svagheder den nye standard giver anledning til. Til brug for dette opstiller vi tre 

fiktive case eksempler, hvori vi vil efterprøve en entreprisekontrakt, samt en kontrakt om løbende 

levering af en ydelse. 

Vor analyse vil blive baseret på resultaterne af de praktiske eksempler, og de i teorien udledte 

svagheder. 

 

6.2 Indledning  
Kapitlet tager udgangspunkt i eksempler, hvori scenariet først vil blive gennemført i henhold til de 

eksisterende standarder, hvorefter vi vil gennemføre samme scenarie efter Exposure draft. 

Virksomheden er en produktionsvirksomhed, som typisk vil anvende inputmetoden til indregning af 

omsætning, idet vi vurderer, at denne type af virksomhed i kraftigt omfang vil blive påvirket af 

implementeringen af Exposure draft. Virksomheden leverer også løbende ydelser, i form af drift og 

vedligeholdelse.  

 

6.3 Beskrivelse af case virksomhed, Vand A/S 
Til brug for opstilling af hensigtsmæssige scenarier har vi valgt at tage udgangspunkt i den fiktive 

produktionsvirksomhed, Vand A/S, der beskæftiger sig med etablering af vandværker til kommerciel 

brug samt løbende drift heraf. Denne virksomhed indgår altid entreprisekontrakter i forbindelse med 

udførsel af arbejder, hvorfor implementeringen af den nye standard vil finde anvendelse. 

Vand A/S er en nyere dansk virksomhed, der har gennemgået en kraftig udvikling siden opstarten i 

foråret af 2008. Vand A/S er førende på det danske marked inden for etablering og servicering af 

vandværker, både inden for den private og offentlige sektor. Der går typisk mellem 2 og 2,5 år fra 

byggeriet er opstartet, til den første kildevand er flasket, og klar til videre salg. Virksomheden står 
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selv for produktionen af grundelementer til vandværkerne, mens standardkomponenter købes af 

lokale underleverandører. 

Virksomheden er en ordreproducerende virksomhed, hvorfor alle kontrakter forhandles individuelt, 

med baggrund i de lokale forhold, og den pågældende kundes behov. Det er en del af aftalen, at 

kunden får overdraget ejerskab af vandværket i forbindelse med færdiggørelsen af vandværket, men 

har ikke indflydelse på selve driften, og udvindelsen af vand efterfølgende, som følge af den 

indgående kontrakt. 

Hele vandværket overdrages i færdigt stand, hvilket er de generelle betingelser, og afregning for 

hele projektet sker løbende. Der skal desuden ske forudbetaling inden opstarten af projektet. Dette 

er betingelserne for alle typer af virksomhedens aftaler. 

Vand A/S er, som nævnt, en af Danmarks førende på området, og har som følge heraf oplevet stor 

succes over en længere periode. Dette har medført at virksomheden gennem de seneste år har 

omsat for mere end DKK 300.000.000, og har opnået en egenkapital på mere end DKK 150.000.000, 

derved er Vand A/S klassificeres som en regnskabsklasse C-virksomhed. 

 

6.4 Beskrivelse af casen 
Vand A/S foretager i forbindelse med etablering af vandværker en række forundersøgelser, som 

sjældent er en del af den faktiske kontrakt om etablering af vandværk. I dette tilfælde op startede 

Vand A/S vandboringer i sensommeren 2010, og disse boringer fremgik af en særskilt kontrakt, som 

var baseret på de faktisk afholdte omkostninger med en fast margin tilknyttet.  

Det understreges, at denne ikke er en del af den samlede aftale vedrørende etableringen af 

vandværket. Vand A/S forventer at kunne påbegynde opførelse af vandværket i sidste kvartal 2011, 

såfremt kontrakten med kunden underskrives. 

Vand A/S har udført denne type arbejde for kunden siden opstarten af virksomheden i 2008, og 

parterne har således et indgående kendskab til hinanden.  

Honoraret for etablering af vandværket er opgjort og fastlagt til DKK 2.000.000, mens den 

efterfølgende servicering af vandværket samt udvinding af vand på flaske opgøres til DKK 

10.150.000.   
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I forbindelse med afslutningen af projektet er det muligt, at Vand A/S opnår en bonus på DKK 15.000 

pr. dag vandværket står klar før den aftalte overdragelsesdag. Vand A/S vil blive pålagt en daglig bod 

i form af et forudbestemt vederlag, DKK 5.000 pr. dag kontrakten overskrides. 

I henhold til kontrakten skal vandværket overdrages senest 31. december 2013.  

Betalingsbetingelser for aftalen er, at der skal ske forudbetaling på 30 procent inden projektet 

påbegyndes. Herefter faktureres kunden kvartalsvist, med baggrund i en estimeret færdiggørelses-

grad. Forudbetalingen nedskrives ligeledes i takt med opgørelsen af færdiggørelsen af projektet. 

Projektets færdiggørelsesgrad er skitseret i nedenstående tabel. 

Figur 1. Opgørelse af færdiggørelsesgrader  

TID  Hoved kontrakten  Ledelse  

4. kvartal 2011 2 % 1 % 

1. kvartal 2012 4 % 6 % 

2. kvartal 2012 11 % 15 % 

3. kvartal 2012 13 % 25 % 

4. kvartal 2012 30 % 35 % 

1. kvartal 2013 45 % 50 % 

2. kvartal 2013 60 % 70 % 

3. kvartal 2013 85 % 90 % 

4. kvartal 2013 100 % 100 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

De samlede omkostninger til fabrikken kan opgøres som følgende  

Fordeling af kontraktomkostninger  
Køb af maskiner 

 
kr. 500.000 

Køb af diverse måleinstrumenter   
 

kr. 180.000 
Køb af standardvarer 

 
kr. 690.000 

Monteringsomkostninger  
 

kr. 130.000 
Samlede omkostninger i alt  kr. 1.500.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ledelsesomkostninger til projektet kan opgøres som følgende: 

Ledelsesomkostninger  
Ledelse  

 
kr. 50.000 

Konsulentomkostninger  
 

kr. 50.000 
Øvrige omkostninger  

 
kr. 25.000 

Samlede omkostninger i alt  kr. 125.000 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Foruden etablering af selve vandværket er Vand A/S også blevet anmodet om, at stå for driften og 

vedligeholdelsen af fabrikken efter endt opførelse. I første omgang er det hensigten at driften skal 

varetages af Vand A/S i en 5-årig periode.  

Vand A/S har i forbindelse med underskrift af aftalen sikret sig, ved bankgaranti, at forudbetalingen 

på kr. 600.000 betales senest i efteråret 2011, inden arbejdet med etableringen af vandværket 

påbegyndes. 

Det er i kontrakten aftalt, at vedligeholdelse samt drift, i samlet 5 år opstartes, fra den dag fabrikken 

står færdig, hvilket forventes at være 1. januar 2013. Herunder er opstillet figur over den forventede 

drift og udvinding af vand i kontraktens 5-årige periode. 

 Figur 2. Forventet produktionsforløb         

    
Garanteret 

vandudvinding 
Forv. min. 

vandudvinding 
Forv. maks. 

Vandudvinding 

2014                  1,000,000               1,010,000                 1,020,000  

2015                  1,000,000               1,010,000                 1,020,000  

2016                  1,000,000               1,010,000                 1,020,000  

2017                  1,000,000               1,010,000                 1,020,000  

2018                  1,000,000               1,010,000                 1,020,000  

                   5,000,000               5,050,000                 5,100,000  
Figur: Egen tilvirkning 

Vand A/S bliver afregnet pr. flaske vand der udvindes, og fakturerer månedsvis for den producerede 

mængde. Merproduktionen faktureres ligeledes. Det fakturerede beløb dækker dels over 

udvindingen og dels over vedligeholdelsen af produktionsapparatet samt udskiftning af 

komponenter. 

Kunden viI blive faktureret månedsvist med uændrede betalingsbetingelser, 30 dage netto. Løbende 

merproduktion afregnes, idet der i kontrakten er formuleret en garanteret levering af vand på 

1.000.000 flasker vand årligt. Vand A/S har en forventning om at levere, minimum 1.010.000 flasker 

årligt. 

Figur 3. Kontraktværdi   Kontrakt 

Forventet produktion 5.000.000 flasker vand á DKK 2             10,000,000  

Forventet merproduktion 50.000 flasker vand á DKK 2                   100,000  

Bonus, merproduktion 50.000 flasker vand á DKK 1                      50,000  

Samlet forventet kontraktværdi               10,150,000  
Kilde: Egen tilvirkning 
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Herunder er opstillet en specifikation af de forventede omkostninger for kontraktens 5-årige 
periode: 

Forventede omkostninger til drift og vedligeholdelse  
Lønomkostninger, drift 

 
kr. 850.000 

Lønomkostninger, vedligeholdelse   
 

kr. 225.000 
Komponenter til vedligeholdelse 

 
kr. 100.000 

Afledte omkostninger drift 
 

kr. 375.000 
Samlede omkostninger i alt  kr. 1.550.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Til brug for korrekt indregning i henhold til den nye regnskabsstandard, Exposure draft, er det en 

nødvendigt at kende prisen for hvert enkelt element, såfremt kunden ønskede at aftage disse 

enkeltvis. Nedenfor er opgjort stand alone price for hvert enkelt delelement i kontrakten: 

Stand alone price  
Indtægt, drift, inkl. bonus for merproduktion 

 
kr. 7.500.000 

Indtægt, vedligeholdelse   
 

kr. 2.250.000 
Indtægt fra komponenter til vedligeholdelse  

 
kr. 1.700.000 

Samlede indtægter i alt  kr. 11.450.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

For at skabe et overblik over casen samlede omfang opridses kontrakten, således: 

1. Arbejde vedrørende den samlede kontrakt, opbygning samt montering skal finde sted i 
perioden marts 2012 – 31. december 2013 og har en samlet værdi på kr. 1.800.000.  

2. Ledelse undervejs i projektet finder sted i samme periode som etableringen af vandværket, i 
henhold til aftalen 

a. Selvom Vand A/S har opstartsomkostninger, faktureres disse ikke før 2. kvartal 2012. 
Det samlede honorar for ledelse udgør kr. 200.000.  

3. Løbende drift/udvinding af vand og vedligeholdelse 
a. Kontrakten opstartes i forbindelse med færdiggørelsen af vandværket ultimo 2013 

og frem til 31. december 2018 
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6.5 Opførelse af vandværk – Eksempel 1  
I det efterfølgende afsnit vil selve opførelsen af fabrikken blive gennemgået, hvor beregnings-

eksemplet tager udgangspunkt i den beskrevne case virksomhed.  

I henhold til beskrivelsen, er der 3 elementer i kontrakten som Vand A/S skal afklare inden det er 

muligt at foretage indregning og måling af kontrakten.  

1. Skal der foretage indregning efter reglerne i IAS 11 eller IAS 18?  

2. Skal kontrakten behandles som en samlet kontrakt, eller kan den opledes i 

flere ved indregning?  

3. Hvordan måles indtægter og omkostningerne?  

Som beskrevet under afsnit 3.4.2, er en entreprisekontrakt kendetegnet ved, at den er individuelt 

forhandlet, og der er sammenhæng mellem formål, design og teknologi i forhold til formålet.  

Hver kontrakt er af Vand A/S tilpasset den enkelte kunde, hvad angår selve etableringen, levering 

mv. Kontrakten skal derfor behandles som en entreprisekontrakt, hvor indtægter og omkostninger 

måles i henhold til færdiggørelsesgraden jf. IAS 11, afsnit 3.  

Da ledelse af projektet er en del af selve kontrakten vil omkostningen forbundet med ledelsen af 

projektet skulle behandles på samme vilkår som etableringen106 af vandværket, hvorfor hele 

kontrakten behandles ens, jf. IAS 11, afsnit 9. 

Den samlede kontraktværdi kan opgøres således:  

Samlet kontraktværdi  
Bygning af fabrik inkl. diverse 
udstyr   kr. 1.800.000 
Ledelse  

 
kr. 200.000 

Samlede kontrakt i alt  kr. 2.000.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

På baggrund af tidligere erfaringer forventer Vand A/S at kontrakten, etablering af vandværket, 

bliver opført i henhold til opført i henhold til tidsplanen. Der er således ikke, i første omgang, 

kalkuleret med eventuel bonus eller bod.   

                                                           
106 IAS 11, afsnit 5  
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6.5.1 Opgørelse af færdiggørelsesgrad 
Vand A/S har i henhold til figur 1 opgjort den forventede færdiggørelsesgrad for de 2 omkostnings-

typer over kontraktperioden, opdelt i kvartaler. Færdiggørelsesgraden for etableringen af 

vandværket er opgjort på baggrund af et estimat over forbrug af omkostninger. Ledelseskontrakten 

er opgjort på baggrund af et forventet timeforbrug.  

Færdiggørelsesgraden kan i henhold til afsnit 3.4.6 opgøres efter 2 metoder 

• Input metoden  

• Output metoden  

Da de 2 elementer, etablering af vandværk og ledelse, bliver betragtet som en samlet kontrakt skal 

der ved indregning bruges samme indregningsmetode på hele kontrakten. 

Outputmetoden beregner færdiggørelsesgraden efter det producerede output, mens inputmetoden 

tager udgangspunkt i ressourceforbruget ved opgørelse af færdiggørelsesgraden.  

I eksemplet er det vurderet, at inputmetoden med udgangspunkt i den formueorienterede 

regnskabsparadigme, vil give det mest retvisende billede, som er påkrævet jf. afsnit 2.3, om 

brugernes informationsbehov, da selskabets ellers ikke vil have mulighed for at indregne omsætning 

år 1. Til brug herfor er herunder opgjort færdiggørelsesgrad mv. 

Figur 4. Opgørelse af færdiggørelsesgrader  

TID  
Hoved 

kontrakten  Ledelse  
Totale 

omkostninger  Indtægter Færdiggørelsesgrad 

4. kvartal 2011 2 % 1 % 32.500 40.000 2 % 

1. kvartal 2012 4 % 6 % 81.250 100.000 5 % 

2. kvartal 2012 11 % 15 % 195.000 240.000 12 % 

3. kvartal 2012 13 % 25 % 260.000 320.000 16 % 

4. kvartal 2012 30 % 35 % 520.000 640.000 32 % 

1. kvartal 2013 45 % 50 % 747.500 920.000 46 % 

2. kvartal 2013 60 % 70 % 1.056.250 1.300.000 65 % 

3. kvartal 2013 85 % 90 % 1.413.750 1.740.000 87 % 

4. kvartal 2013 100 % 100 % 1.625.000 2.000.000 100 % 
Kilde: Egen tilvirkning 
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6.5.2 Indregning og måling efter nuværende regnskabsstandarder  
Som følge af ovenstående opstilling af færdiggørelsesgrad, samt indtægter og omkostninger, vil 

kontrakten have følgende regnskabsmæssig effekt for Vand A/S ved opførelse af vandværket.  

Figur 5, Indregning af omsætning og omkostninger 

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  

Aktiver:           

Igangværende arbejder 40.000 0 0 0   

Tilgodehavender 0 224.000 182.000 0   

Likvider 567.500 304.000 193.000 375.000   

Aktiver i alt 607.500 528.000 375.000 375.000   

Passiver:           

Egenkapital 7.500 120.000 375.000 375.000   

Forudbetalinger 600.000 408.000 0     

Igangværende arbejder 0 0 0 0   

Passiver i alt 607.500 528.000 375.000 375.000   

Resultatopgørelse:           

Omsætning 40.000 600.000 1.360.000 0 2.000.000 

Omkostninger 32.500 487.500 1.105.000 0 1.625.000 

Dækningsbidrag 7.500 112.500 255.000 0 375.000 

Dækningsgrad 18,8 % 18,8 % 18,8 % - 18,8 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Datagrundlaget for ovenstående fremgår af bilag 3. 

Som det ses af tabellen, har Vand A/S indregnet omsætning i 2011, selvom der først er foretaget 

fakturering i 2012. Inputmetoden giver således mulighed for indregning i henhold til 

færdiggørelsesgraden i forhold til de samlede forventede indtægter i kontrakten. Dækningsgraden 

vil som følge af metoden være ens over perioden, hvilket er et udtryk for, at værdiskabelsen en 

identisk år efter år i kontraktperioden.  

 

6.5.3 Bonus samt ekstraordinært tab for indregning ved opførelse af vandværk  
Vand A/S har mulighed for at opnå en bonus107, hvis vandværket blev opført hurtigere end aftalt i 

kontrakten. Ved indregning af en sådan bonus108, vil det være en justering af det oprindelige aftalte, 

hvorfor der skal tages højde for denne ved indregning. Det samme gør sig gældende, hvis 

virksomheden undervejs i projektet konstaterer, at omkostningsstrukturen er væsentligt anderledes 
                                                           
107 Bonus elementet er omtalt i afsnit 6.4  
108 Bonus skal indregnes når det er fundet sandsynligt at denne vil blive udbetalt  
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i forhold til det budgetterede. En sådan ændring vil således medføre, at færdiggørelsesgraden 

ændres og dermed de løbende indregninger i driften.  

Vand A/S konstaterer ved budgetopfølgningen, at man ved afgivelse af tilbuddet for vandværket har 

begået en betydelig regnefejl der medfører, at de samlede omkostninger til etablering af 

vandværket er væsentlig højere end først antaget.  

Omkostninger for projektet antages at stige med kr. 475.000, og vil påvirke færdiggørelsesgraden på 

tidspunktet de konstateres (ultimo 2012), således færdiggørelsesgraden vil ændres jf. nedenfor. 

Således er den tilrettede omsætning og omkostning:  

Tilrettede omsætning og omkostningsstruktur 
Omsætning (kr. 2.000.000 + kr. 75.000) kr. 2.075.000 
Omkostninger (kr. 1.625.000 + 475.000)   kr. 2.100.000 
Samlede tab i året (mod tidligere overskud på kr. 375.000) kr. 25.000 

 

Da Vand A/S nu forventer et samlet tab på projektet på kr. 25.000 skal der hensættes til tab allerede 

ved konstatering. Tabet tilbageføres herefter i takt med færdiggørelsen.  

Figur 6. Opgørelse af færdiggørelsesgrader, inkl. bonus og ekstra omkostninger  

TID  Hoved kontrakten  Ledelse  Totale omkostninger  Indtægter Færdiggørelsesgrad  

4. kvartal 2011 1 % 1 % 32.500 40.000 2 % 

1. kvartal 2012 5 % 6 % 84.000 80.000 4 % 

2. kvartal 2012 15 % 15 % 231.000 220.000 11 % 

3. kvartal 2012 20 % 25 % 273.000 260.000 13 % 

4. kvartal 2012 35 % 35 % 630.000 600.000 30 % 

1. kvartal 2013 50 % 45 % 945.000 900.000 45 % 

2. kvartal 2013 75 % 65 % 1.260.000 1.245.000 60 % 

3. kvartal 2013 90 % 85 % 1.785.000 1.763.750 85 % 

4. kvartal 2013 100 % 100 % 2.100.000 2.075.000 100 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabellen bliver færdiggørelsesgraden ændret fra 4. kvartal 2012 i forhold til den 

tidligere beregning, jf. figur 6, og frem til færdiggørelse af vandværket.  

Som følge af en effektiv etablering af vandværket forventes det at være færdigt 5 dage før aftalt 

leveringstid, hvilket medfører en bonus på DKK 15.000 pr. dag. Ved en færdiggørelse 5 dage før den 
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aftalte overdragelse (31/12 2013) vil en bonus109 på DKK 75.000 skulle indregnes i opgørelsen af den 

samlede kontraktsum jf. ovenstående figur 6.  

Den regnskabsmæssige konsekvens af de to reguleringer ses af nedenstående tabel. Datagrundlaget 

fremgår af bilag 4.   

Figur 7, indregning og måling efter IAS 11/18 med bonus og ekstra omkostninger 

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  

Aktiver:           

Igangværende arbejder 40.000 22.500 0 0   

Tilgodehavender 0 238.000 221.250 0   

Likvider 567.500 152.000 0 0   

Aktiver i alt 607.500 412.500 221.250 0   

Passiver:           

Egenkapital 7.500 -25.000 -25.000 -25.000   

Forudbetalinger 600.000 420.000 0 0   

Kassekredit  0 0 246.250 25.000   

Hensættelse til tab  0 17.500 0 0   

Passiver i alt 607.500 412.500 221.250 0   

Resultatopgørelse:           

Omsætning 40.000 582.500 1.452.500 0 2.075.000 

Omkostninger 32.500 615.000 1.452.500 0 2.100.000 

Dækningsbidrag 7.500 -32.500 0 0 -25.000 

Dækningsgrad 18,8 % -5,6 % 0,0 % - -1,2 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabet på kr. 25.000 indregnes i driften allerede i 2012, og tilbageføres herefter over den resterende 

kontraktperiode. Der realiseres DKK 7.500 allerede i 2012.  

Indtægtsførslen ændres ligeledes fra 2012 og fremad, hvor selve bonus elementet påvirker den 

løbende indtægtsførsel fra tidspunktet, hvor det er sandsynligt, at bonuselementet vil indtræde.  

  

                                                           
109 Bonus er medtaget for eksemplets skyld  
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6.6 Opførelse af fabrikken i henhold til Exposure draft – eksempel 1 
På baggrund af case beskrivelsen, vil vi i det efterfølgende gennemgå de samme eksempler efter 

reglerne i Exposure draft. Indregning i henhold til Exposure draft skal ske i henhold til nedenstående: 

1. Identificere kontrakten(er) med kunder jf. Afsnit 6.6.1  

2. Identificere separate aktivitetsforpligtelser jf. afsnit 6.6.2 

3. Fastslå kontraktværdien jf. afsnit 6.6.3  

4. Allokere kontraktværdien ud på hver aktivitetsforpligtelse jf. afsnit 6.6.4  

5. Indregne indtægter når aktivitetsforpligtelsen(er) bliver indfriet jf. afsnit 6.6.5  

Retningslinjernes efterlevelse klarlægger, hvornår der skal ske indregning, og hvordan indtægten 

skal måles.  

De enkelte punkter vil herefter blive gennemgået i forhold til den indgåede kontrakt om opførsel af 

vandværket.  

 

6.6.1 Identificere kontrakten(er) med kunder  
Den indgåede kontrakt om opførelse af vandværket indeholder 2 delelementer, hovedkontrakten og 

ledelse.  

Før der er tale om kontrakt skal nedenstående kontrolleres. Der foreskrives, jf. afsnit 4.4.1, at alt 

arbejde skal udføres efter kontrakt. Herunder skal kontrakten indeholde følgende 

1. kontrakten skal have et kommercielt indhold  

2. parter skal have godkendt kontrakten 

3. virksomheden skal identificere hver parts rettigheder vedr. godet eller servicen der 

leveres 

4. virksomheden skal identificere betalingsbetingelserne, der er indgået i forbindelse 

med kontrakten 

Kontrakten i casen er en kontrakt med indtjening for øje (etablering af vandværk samt ledelse af 

projektet). Begge parter har underskrevet kontrakten, og alle rettigheder og betalingsbetingelser er 

beskrevet i kontrakten. Betalingsforpligtelser er ligeledes omtalt i case beskrivelsen. 

På denne baggrund er kontrakt forudsætningen opfyldt.  
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I forbindelse hermed skal det vurderes, om de enkelte aktivitetsforpligtelser skal kombineres, eller 

om de kan henstå som hver sin kontrakt, og dermed kunne indregnes særskilt. 

I eksemplet er kontrakterne, ”etablering af vandværk samt ledelse af projektet”, indgået samtidigt 

og er med et samlet, profitmaksimerende, formål. Som følge heraf behandles de som en kontrakt i 

lighed med den nuværende regnskabsregulering i IAS 11.  

 

6.6.2 Identificere separate aktivitetsforpligtelser  
Kontraktens områder, etablering af vandværk samt ledelse af projektet, vurderes således begge at 

kunne overtages af en hvilken som helst konkurrent, der har samme kompetencer. 

Hvorvidt vi skal behandle de 2 elementer som særskilte aktivitetsforpligtelser afhænger af om Vand 

A/S kan indgå ledelsesdelen af aftalen særskilt, og dermed sælge ydelsen særskilt, jf. afsnit 4.4.2. 

Herunder skal det vurderes, hvorledes kunden opnår fordel af varen enkeltvist.  

Det er i eksemplet vurderet, at de 2 elementer hænger sammen og således kun er tale om 1 

aktivitetsforpligtelse. Området bliver løbende behandlet af diverse revisionsfirmaer, således 

behandles området både af PWC og KPMG, hvor ovenstående bekræftes positivt.  

Konsekvensen af, at der udelukkende er tale om 1 aktivitetsforpligtelse er, at der først kan ske 

indregning af omsætning for både etablering og ledelse, når både vandværket er endelig afleveret 

samt ledelsen af projektet er afsluttet den 31. december 2013.  

Der er således udelukkende mulighed for at adskille aktivitetsforpligtelser i en kontrakt, når 

virksomheden selv har mulighed for den identificere de enkelte del elementer i kontrakten, 

herunder skal hver aktivitetsforpligtelse leveres særskilt og løbende overdrages, mens kunden har 

en økonomisk fordel ved overdragelsen af hvert enkelt delelement.  

 

6.6.3 Fastslå kontraktværdi  
I case beskrivelsen er kontraktværdien for begge elementer opgjort til samlet kr. 2.000.000. 

Herunder er der beskrevet at Vand A/S har mulighed for at opnå en bonus på kr. 15.000 pr. dag 

fabrikken leveres før tid samt en eventuel bod, såfremt tidsfristen overskrides.  

 Exposure draft foreskriver, at bonus samt bod skal medtages i fastsættelsen af kontraktværdien, 

som følge af ”variable consideration” uddybet i afsnit 4.4.5, såfremt disse findes for sandsynligt at 
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komme til udbetaling henholdsvis betaling. Der skal tages stilling til beløbet størrelse ved hver 

statusdag.110 

Da Vand A/S har vurderet det for 66,6 % sandsynligt111, at de kan levere fabrikken minimum 5 

dage112 før tid, skal DKK 50.000 (66,6 % af DKK 75.000) således medtages i opgørelsen over de totale 

indtægter i perioden.  

Forudbetalingen på DKK 600.000 medtages primo perioden, da denne løbende vil påvirke 

likviditeten positivt.  

I henhold til Exposure draft skal kontrakten udover de faktiske oplysninger medtage aspektet ”time 

value-of-money” som beskrevet i afsnit 4.4.3.  

Renterne beregnes med udgangspunkt efter Exposure draft, illustreret i Exposure draft Illustrative 

Examples 9 side 14. Formlen for renter er 

Renter i alt =    Contract liability x (1,0Yx - 1), hvor x er antal perioder, Y er renten 
 

Således skal Vand A/S opgøre værdien af de løbende betalinger der modtages indtil indfrielse af 

aktivitetsforpligtelsen. I opgørelsen er renterne medtages med en rentesats på 0,5 %.113    

Renteindtægterne i eksemplet påvirker de totale indtægter positivt, i perioden frem til 2013, hvor 

aktivitetsforpligtelser er indfriet.  

I forbindelse med indfrielse af aktivitetsforpligtelsen bliver indtægter og omkostninger driftsført, 

hvorfor der herefter opstår en negativ rente for virksomheden, som følge af, at selskabet har 

løbende kredittider hos sine kreditorer. Likviditeten vil derfor blive negativt likviditetspåvirket i 

første kvartal 2014.  

Nedenfor er opsat en tabel udvisende de totale indtægter inkl. rentepåvirkningen, hvor bonus er 

medtaget med 66,6 % af værdien.  

  

                                                           
110 Exposure Draft – afsnit 50 og 53 
111 Sandsynligheden vurderes ud fra erfaringer og historiske data  
112 De 5 dage er medtaget for eksemplets skyld. Således findes det ikke sandsynligt, at virksomheden 1 år før 
færdiggørelse kan estimere en færdiggørelse til 5 dage før tid.  
113 Den benyttede rentesats afspejler ikke de markedsmæssige vilkår, men er medtaget for eksemplets skyld 



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

81 | P a g e  
 

Renterne er beregnet i henhold til formel ovenfor.  

Figur 8. Samlede omsætning allokeret på aktivitetsforpligtelse 

TID  
Hoved 
kontrakten  Ledelse  Bonus/ bod  

Omsætning i 
alt ex. Renter Renter  

Omsætning i 
alt inkl. 
Renter 

4. kvartal 2011 540.000 60.000 0 600.000 247 600.247 

1. kvartal 2012 0 0 0 0 0 0 

2. kvartal 2012 99.000 11.000 0 110.000 0 110.000 

3. kvartal 2012 52.200 5.800 0 58.000 0 58.000 

4. kvartal 2012 50.400 5.600 0 56.000 2.130 58.130 

1. kvartal 2013 201.600 22.400 0 224.000 0 224.000 

2. kvartal 2013 176.400 19.600 0 196.000 0 196.000 

3. kvartal 2013 239.400 26.600 0 266.000 0 266.000 

4. kvartal 2013 277.200 30.800 0 308.000 10.605 318.605 

1. kvartal 2014 163.800 18.200 50.000 232.000 -7.000 225.000 

I ALT  1.800.000 200.000 50.000 2.050.000 5.982 2.055.982 
Kilde: Egen tilvirkning 

Renterne vedrørende de enkelte indbetalinger er opgjort som følgende: 

Figur 9. opgørelse af renter  

Omsætning i alt ex. 
Renter 

Renter 4. kvartal 
2011 

Renter 4. kvartal 
2012 

Renter 4. kvartal 
2013 

600.000 247 1.500 4.515 

0 0 0 0 

110.000 0 412 550 

58.000 0 217 290 

56.000 0 0 280 

224.000 0 0 1.120 

196.000 0 0 980 

266.000 0 0 1.330 

308.000 0 0 1.540 

257.000 0 0 0 

I ALT  247 2.130 10.605 
Kilde: Egen tilvirkning 

Samlede renter i perioden  
Renteindtægter  kr. 12.982 
Renteomkostninger    kr. 7.000 
Samlede renter i alt  kr. 5.982 
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6.6.4 Allokere kontraktværdien ud på hver aktivitetsforpligtelse 
Som beskrevet under afsnit 6.6.2 er der i eksemplet udelukkende 1 aktivitetsforpligtelse, hvorfor 

hele kontraktværdien114 kr. 2.051.930 knytter sig til denne. 

Aktivitetsforpligtelsen fratrukket de budgetterede omkostninger kr. 1.625.000 medfører et samlet 

dækningsbidrag på kr. 426.930.  

 

6.6.5 Indregne indtægter når aktivitetsforpligtelsen(er) bliver indfriet 
Som det fremgår af nedenstående eksempel, vil omsætningen for hele aktivitetsforpligtelsen først 

kunne indregnes i driften ved indfrielse af aktivitetsforpligtelsen, hvilket i vores case eksempel er når 

fabrikken overdrages til køber samt de ledelsesmæssige opgaver er afsluttet.  

Indregning af omsætning   
Af nedenstående eksempel, som følger eksemplet fra afsnit 6.5.2, er den regnskabsmæssige 

konsekvens ved Exposure draft præsenteret. Datagrundlaget fremgår af bilag 5.  

Figur 10, Indregning af omsætning og omkostninger efter ED 

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  

Aktiver:           

Igangværende arbejder 32.253 0 0 0   

Tilgodehavender 0 224.000 225.000 0   

Likvider 567.747 306.377 205.982 423.982   

Aktiver i alt 600.000 530.377 430.982 423.982   

Passiver:           

Egenkapital 0 0 430.982 430.982   

Forudbetalinger 600.000 408.000 0     

Igangværende arbejder 0 122.377 0 0   

Passiver i alt 600.000 530.377 430.982 430.982   

Resultatopgørelse:           

Omsætning, inkl. Renter 0 0 2.055.982 0 2.055.982 

Omkostninger 0 0 1.625.000 0 1.625.000 

Dækningsbidrag 0 0 430.982 0 430.982 

Dækningsgrad 0,0 % 0,0 % 21,0 % - 21,0 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Opgørelsen tager således udgangspunkt i Exposure draft, hvor en indtægts- og omkostningsførsel 

kræver, at aktivitetsforpligtelsen er indfriet, hvilket først gør sig gældende ved levering af 

vandværket i 2013.  

                                                           
114 Altså inkl. renter  
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Den mest væsentlige forskel ligger i denne bestemmelse, da Vand A/S ikke har mulighed for at 

indregne indtægterne før ved afslutning af projektet. Situationen kan være uhensigtsmæssig for 

Vand A/S, da den løbende udførsel ikke kommer til udtryk i årsregnskabet, udover beskrivelse i note 

samt en stigning i virksomhedens aktiver. 

Forholdet vurderes at være uhensigtsmæssig for regnskabsbruger, da informationsniveauet risikere 

at blive fejlbehæftet, som følge af den manglende resultatpåvirkning af den løbende aktivitet. Der er 

ikke udfærdiget et endeligt notekrav i forbindelse med ej-indfriede aktivitetsforpligtelser, hvilket kan 

rejse tvivl om Exposure draft vil være i stand til at afdække det konstant stigende informationsbehov 

fra regnskabsbrugerne. 

Ændring af kontrakten  
Som følge af muligheden for sammenligning af eksemplerne, er der foretaget beregning af den 

regnskabsmæssige konsekvens ved Exposure draft i forhold til forholdene beskrevet under afsnit 

6.5.3.  

Kontraktens omkostningsstruktur blev ændret i forbindelse med budgetopfølgning, som følge af en 

overset meromkostning. Udførslen af impairmenttesten den 31.december 2012, og det faktum at 

det var vurderet meget sandsynligt at fabrikken var færdig før tid, skal nedenstående 

meromkostning, bonus og korrektion af renter indregnes i lighed med afsnit 6.5.3. 

- Ekstra omkostninger kr. 475.000 

- Hele den forventede bonus kr. 75.000 

- Der skal i forbindelse hermed foretages korrektion af renterne.115  

Der skal årligt foretages impairment test på hver aktivitetsforpligtelse. 

  

                                                           
115 Renter medtages med minimal effekt, DKK 1.000, på renteomkostninger ultimo perioden 
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Den nye omsætningsstruktur vil herefter se ud som følgende. 

Figur 11. Samlede omsætning allokeret på aktivitetsforpligtelse, hele bonussen og ændring i renterne  

TID  
Hoved 

kontrakten  Ledelse  Bonus/ bod  
Omsætning i alt 

ex. Renter Renter  
Omsætning i 

alt inkl. Renter 

4. kvartal 2011 540.000 60.000 0 600.000 247 600.247 

1. kvartal 2012 0 0 0 0 0 0 

2. kvartal 2012 99.000 11.000 0 110.000 0 110.000 

3. kvartal 2012 52.200 5.800 0 58.000 0 58.000 

4. kvartal 2012 50.400 5.600 0 56.000 2.130 58.130 

1. kvartal 2013 201.600 22.400 0 224.000 0 224.000 

2. kvartal 2013 176.400 19.600 0 196.000 0 196.000 

3. kvartal 2013 239.400 26.600 0 266.000 0 266.000 

4. kvartal 2013 277.200 30.800 0 308.000 10.605 318.605 

1. kvartal 2014 163.800 18.200 75.000 257.000 -8.000 249.000 

I ALT  1.800.000 200.000 75.000 2.075.000 4.982 2.079.982 
Kilde: Egen tilvirkning 

Den korrigerede regnskabsmæssige opgørelse tager, jf. nedenstående, udgangspunkt i den nye 

omsætning samt totale omkostninger på i alt kr. 2.100.000. Det negative dækningsbidrag medfører, 

at der skal hensættes til tab med i alt kr. 20.018 pr. 31. december 2012. Datagrundlaget fremgår af 

bilag 6. 

Figur 12, indregning og måling efter Exposure draft med bonus og ekstra omkostninger 

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  

Aktiver:           

Igangværende arbejder 32.253 27.623 0 0   

Tilgodehavender 0 238.000 288.250 0   

Likvider 567.747 154.377 0 0   

Aktiver i alt 600.000 420.000 288.250 0   

Passiver:           

Egenkapital 0 -20.018 -20.018 -20.018   

Forudbetalinger 600.000 420.000 0 0   

Kassekredit  0 0 308.268 20.018   

Igangværende arbejder 0 0 0 0   

Hensættelse til tab  0 20.018 0 0   

Passiver i alt 600.000 420.000 288.250 0   

Resultatopgørelse:           

Omsætning 0 0 2.079.982 0 2.079.982 

Omkostninger 0 20.018 2.079.982 0 2.100.000 

Dækningsbidrag 0 -20.018 0 0 -20.018 

Dækningsgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % - -1,0 % 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Af beregningseksemplet fremgår det således, at tabet er indregnet ved konstatering, og at 

omsætningen indtægtsføres i forbindelse med indfrielse af aktivitetsforpligtelsen.  

Den store forskel til de eksisterende regnskabsstandarder ligger i selve impairment testen, som hvert 

år skal foretages på hver enkelt aktivitetsforpligtelse, og ikke den samlede kontrakt. Forholdet har 

ingen praktisk betydning i ovenstående eksempel, da eksemplet kun indeholder 1 

aktivitetsforpligtelse116.  

 

6.6.6 Konsekvens analyse af eksempel 1 - opførelse af vandværk    
Der er foretaget belysning af forskellen mellem de nuværende regnskabsstandarder og Exposure 

Draft for indregning af entreprisekontrakt indeholdende 2 uadskillelige elementer, og derved 1 

aktivitets-forpligtelse. Kontrakten blev undervejs konstateret for tabsgivende, hvorfor der skulle 

foretages hensættelse til tab. Renteelementet er præsenteret og indregnet i Exposure Draft 

eksemplet, og det er ligeledes beskrevet, hvordan en bonus påvirker den totale omsætning i 

perioden. Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget beskrivelse af reglerne i Exposure Draft, 

hvordan hver kontrakt skal overholde de 5 kriterier beskrevet under afsnit 6.6.  

Svagheder i IAS 11, afsnit 8, omkring sammensatte kontrakter, bliver således ikke ved den nye 

standard elimineret, tværtimod. I den nuværende regnskabsregulering, giver IAS 11 mulighed for at 

kunne indregne den løbende værdiskabelsen, ved indregning efter produktionsmetoden117. Exposure 

Draft fjerner helt denne mulighed for indregning af omsætning, da de 2 elementer i kontrakten var 

afhængige af hinanden, og der dermed først sker indregning ved aktivitetsforpligtelsens indfrielse. 

Den nye standard er på området fundet uhensigtsmæssig, da det er vurderet usikkert, hvordan det 

retvisende billede af en virksomheds aktivitet, aktiver og passiver opretholdes uden løbende 

indregning af indtægter, og derved stigning i virksomhedens egenkapital.  

Som omtalt konstateres der hurtigt et tab i forbindelse med kontrakten, og tabet føres i det år, hvor 

dette er konstateret. Der indregnes en forpligtelse i forbindelse hermed, som er i strid med 

begrebsrammens og IAS 37’s definitioner af en forpligtelse118. Inkonsistensen mellem Exposure Draft 

og den eksisterende standard kommer derved til udtryk  

                                                           
116 Eksempel 2 jf. afsnit 6.8 vil indeholde flere aktivitetsforpligtelser, hvor konsekvensen herefter vil fremgå.  
117 Da der i princippet sker løbende overdragelse (Dog uden økonomisk værdi)  
118 Dette har EFRAG’s i deres kommentarer til Exposure Draft også gjort opmærksom på 
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Det bliver hurtigt konstateret, at der er lavet en fejl i forbindelse med tilbudsgivningen, hvilket 

resulterer i, at Vand A/S indregner tabet i det første år. Problemet opstår således i det tilfælde, hvor 

virksomheden ikke præcist kan fastslå tabet, og hvornår de tabsgivende omkostninger rent faktisk 

afholdes. Dermed indregnes tabet førend de tilknyttede omkostninger afholdes. Dette vurderes at 

stride med matchingprincippet, men dette vurderes at kunne afdækkes ved et notekrav til oplysning 

om, hvornår tabet forventes at indtræffe. Derved vil dette være at sammenligne med det 

oplysningskrav standardudsteder ønsker at anvende i forbindelse med afgivelse af oplysninger 

omkring resterende værdi af igangværende aktivitetsforpligtelser. 

Case virksomheden vil ved regnskabsaflæggelse ikke længere have mulighed for at indregne 

omsætning løbende, da omsætningen ved Exposure Draft først indregnes ved opfyldelse af 

aktivitets-forpligtelsen. I den nuværende regnskabsregulering er det derimod muligt at indregne 

omsætningen i forhold til færdiggørelsesgraden. 

Da det i standarden er klart defineret, hvad der skal til for, at et element kan betragtes som en 

særskilt enhed, og dermed giver mulighed for en eventuel løbende indregning. Modsætningsvist 

giver Exposure Draft også klar vejledning i, hvornår der skal indregnes.  

I Exposure Draft eksemplet, skal der tages højde for renter af løbende indbetalinger, under begrebet 

”Time Value Of Money”. Dette skyldes at case virksomheden over periorden har positivt likviditets-

påvirkning, som følge af forudbetalingen. Begrebet er fundet yderst hensigtsmæssigt, da de 

finansielle indtægter i perioden kan knyttes direkte op på den givne aktivitet. Der rejses dog tvivl om 

den enkelte mindre virksomhed vil have mulighed for at foretage korrekte skøn over forventede 

positive likviditetspåvirkninger. På dette område vurderes vejledningselementet i Exposure Draft 

svagt. 
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6.7 Løbende drift/udvinding af vand og vedligeholdelse – eksempel 2 
Som omtalt i indledningen til casen har Vand A/S indgået kontrakt omkring løbende drift/udvinding 

af vand samt vedligeholdelse af vandværket. Denne kontrakt er sammensat af tre elementer: 

• Drift af vandværk og udvinding af vand 

• Vedligeholdelse af vandværk 

• Komponenter til vandværket 

Der er tale om en sammensat servicekontrakt, der består både af levering af varer og ydelser. 

Kunden ikke har indflydelse på udskiftninger af komponenter til vandværket, som følge af den 

samlede kontrakt. Vi udledte i den teoretiske gennemgang, at IAS 18 generelt mangler vejledning i 

forhold til hvornår denne finder anvendelse i forbindelse med sammensatte servicekontrakter. Da 

kontrakten er en samlet aftale, og alle elementerne er uadskillige, vurderes betingelserne for en 

entreprisekontrakt, jfr. IAS 11, opfyldt119, hvorfor kontrakten behandles som en kontrakt efter IAS 

11. 

Til trods for en del af kontrakten vedrører levering af varer, og der normalt indregnes efter IAS 18, så 

gør det faktum at der er tale om en sammensat kontrakt og at Vand A/S befinder sig i 

regnskabsklasse C, at der skal ske indregning efter produktionsmetoden. 

Kontraktværdien udgøres primært af driften af vandværket og udvindelsen af vand, hvorfor 

vedligeholdelse/komponenter, anses som et afledt element heraf. 

Figur 13. Kontraktværdi   Kontrakt 
Forventet produktion 5.000.000 flasker vand á DKK 2             10,000,000  
Forventet merproduktion 50.000 flasker vand á DKK 2                   100,000  
Bonus, merproduktion 50.000 flasker vand á DKK 1                      50,000  

Samlet forventet kontraktværdi               10,150,000  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.7.1 Opgørelse af færdiggørelsesgrad 
Vi har tidligere i opgaven redegjort for metodikken omkring indregning efter input- og 

outputmetoden. Den ene binder sig op på det faktiske ressourceforbrug, mens den anden binder sig 

op på den faktisk producerede mængde. Vand A/S er af den overbevisning, at de faktisk afholdte 

                                                           
119 IAS 11, afsnit 9 
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ressourcer bedst afspejler arbejdsprocessen samt den værdiskabelse kontrakten må tilføre 

virksomheden over perioden. 

Opgørelsen af færdiggørelsesgraden er skitseret nedenfor: 

Figur 14. Opgørelse af færdiggørelsesgrad         

  Årlige omk. 
Totale 

omkostninger 
Årlige 

indtægter 
Totale 

indtægter 

Færdiggørelses-
grad 

akkumuleret  
Færdiggørelses-

grad årligt 

4. kvartal 2013            300.000               300.000  
            

1.964.516  
             

1.964.516  19,35 % 19,35 % 

4. kvartal 2014            250.000               550.000  
            

1.637.097  
             

3.601.613  35,48 % 16,13 % 

4. kvartal 2015            150.000               700.000  
               

982.258  
             

4.583.871  45,16 % 9,68 % 

4. kvartal 2016            125.000               825.000  
               

818.548  
             

5.402.419  53,23 % 8,06 % 

4. kvartal 2017            275.000            1.100.000  
            

1.800.806  
             

7.203.226  70,97 % 17,74 % 

4. kvartal 2018            450.000            1.550.000  
            

2.946.774  
           

10.150.000  100,00 % 29,03 % 

          1.550.000    
          

10.150.000      100,00 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

6.7.2 Indregning og måling efter nuværende regnskabsstandarder 
Nedenstående figur viser hvorledes resultat- og balancepåvirkning sker, som følge af indregningen 

efter IAS 11 og inputmetoden. Datagrundlag fremgår af bilag 7 

Figur 15. Indregning af omsætning og omkostninger 

  31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Aktiver:               
Igangværende 
arbejder 1,964,516   1.571.613         523,871                    0                   0                    0                        0   

Tilgodehavender                 0       169,167       169,167       169,167       169,167      169,167                       0   

Likvider 0                                     1,310,833   3,190,833    5,095,833    6,850,833    8,430,833       8,600,000  

Aktiver i alt   1,964,516    3,051,613   3,883,871    5,265,000    7,020,000    8,600,000       8,600,000  

Passiver:               
Egenkapital   1,664,516    3,051,613   3,883,871    4,577,419    6,103,226    8,600,000       8,600,000  

Forudbetalinger      300,000                  0                   0                   0                    0                     0                        0   
Igangværende 
arbejder 0              0  0                  687,581       916,774                0                    0   

Passiver i alt   1,964,516   3,051,613    3,883,871    5,265,000    7,020,000    8,600,000       8,600,000  

Resultatopgørelse:               

Omsætning   1,964,516    1,637,097       982,258       818,548    1,800,806   2,946,774                       0   

Omkostninger      300,000       250,000      150,000       125,000       275,000       450,000                       0   

Dækningsbidrag   1,664,516    1,387,097      832,258      693,548    1,525,806    2,496,774                       0   

Dækningsgrad 84.73 % 84.73 % 84.73 % 84.73 % 84.73 % 84.73 %   
Kilde: Egen tilvirkning 
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Et af kendetegnene ved inputmetoden er blandt andet, at dækningsgraden over kontraktperioden er 

uændret, da man anvender de afholdte omkostninger som grundlag for færdiggørelsesgraden. 

Færdiggørelsesgraden benyttes samtidigt ved indregning efter inputmetoden, jf. afsnit 3.5.5., hvilket 

derved har indflydelse på omsætningen der indregnes. Metoden gør det muligt at indregne 

indtægter fra første afholdelse af omkostninger. 

Vi vil herefter opstille det samme scenarie, blot ved indregning efter den nye regnskabsstandard. 

Derefter vil vi bruge datagrundlaget til at udlede om den nye regnskabsstandard formår, at afdække 

de svagheder, som vi tidligere i opgaven har konstateret. 

 

6.8 Løbende drift og vedligeholdelse iht. Exposure Draft – eksempel 2  
Vi har i afsnit 4.4 omtalt procedurer omkring indregning efter Exposure Draft. For at kunne opgøre 

de igangværende arbejder skal vi igennem de i afsnit 6.6. nævnte trin: 

 

6.8.1 Identificere kontrakt(er) med kunden 
Vi har i forbindelse med vores case beskrivelse konstateret, at den indgåede kontrakt vedrørende 

drift og udvinding af vand samt vedligeholdelse, har en kommercielt indhold, hvilket er det første 

krav af de 4 krav der stilles til en kontrakt. Endvidere har begge parter godkendt kontrakten skriftligt. 

Hver parts rettigheder er omtalt i kontrakten, ligesom betalingsbetingelser også er omtalt.  

Vand A/S indgår jævnligt kontrakter af samme karakter, disse forhandles individuelt. Endvidere 

sælges de i kontrakten nævnte delelementer løbende separat til andre kunder, hvilket betyder, at de 

enkelte delelementer i denne specifikke case godt kan stå alene. Herunder gengives den i afsnit 6.4 

viste figur, der illustrerer separationen mellem de enkelte aktivitetsforpligtelser, ligesom denne også 

viser, hvad disse ville have kostet enkeltstående. 

Stand alone price  
Indtægt, drift, inkl. bonus for merproduktion 

 
kr. 7.500.000 

Indtægt, vedligeholdelse   
 

kr. 2.250.000 
Indtægt fra komponenter til vedligeholdelse  

 
kr. 1.700.000 

Samlede omkostninger i alt  kr. 11.450.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

Kunden opnår en besparelse på DKK 1.300.000, idet den samlede kontraktværdi er opgjort til DKK. 

10.150.000, i henhold til afsnit 6.7.1. 
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6.8.2 Identificere deparate aktivitetsforpligtelser 
Vi har tidligere i opgaven omtalt teorien om identifikation af en kontrakts særskilte 

aktivitetsforpligtelser, og disse defineres som følger120: 

a) Virksomhed sælger jævnligt varen eller ydelsen særskilt 

b) Kunden opnår en fordel ved varen eller ydelse, enten særskilt eller sammen med andre 

ressourcer som denne har til rådighed 

Figur 16. Allokering af transaktionspris for 
aktivitetsforpligtelser         

Aktivitetsforpligtelse   Stand alone price Allokeret salgspris Fordeling Omkostninger Dækningsbidrag 

Drift                   7,500,000                 6,697,598  66 %            1,225,000              5,472,598  

Vedligeholdelse                   2,250,000                 2,009,279  20 %               225,000              1,784,279  
Komponenter til 
vedligehold.                   1,700,000  

                          
1,518,122  15 % 

                                 
100,000  

                   
1,418,122  

    
              

11,450,000  
                        

10,225,000  100 % 
                             

1,550,000  
                   

8,675,000  
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur illustrerer de separate aktivitetsforpligtelser samt allokering af salgsprisen, i 

henhold til de i afsnit 4.4.4.  

Den årlige fakturering vil efterfølgende udgøre:  

Kontraktværdi Flasker vand  Kontrakt Årlig fakturering 

Forventet produktion 5.000.000 á DKK 2            10.000.000                                    2.000.000  

Forventet merproduktion 50.000 á DKK 2                  100.000                                          20.000  

Bonus, merproduktion 50.000 á DKK 1                    50.000                                          10.000  

Forrentning                      75.000                                          15.000  

  Samlet værdi             10.225.000                                    2.045.000  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.8.3 Fastslå kontraktværdi 
I case beskrivelsen beskrives, at kontrakten for drift/udvinding af vand og 

vedligeholdelseskontrakten opgøres til i alt DKK. 10.150.000.  I henhold til Exposure Draft skal der i 

forbindelse med opgørelse af den endelige kontraktværdi tages højde for 4 elementer, jf. afsnit 

4.4.1. I dette tilfælde vil det kun være tidsaspektet, der kan have indflydelse på den allerede 

fastsatte pris, hvorfor vi i forbindelse med opgørelsen af den endelige kontraktværdi skal tage højde 

                                                           
120 Exposure Draft – Afsnit  
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for ”time value of money”. Dette medfører, at forskellen mellem den aktuelle værdi af kontrakten, 

og værdien af kontrakten til dagsværdi skal indregnes i perioden.  

Vand A/S modtager en forudbetaling i forbindelse med opstarten af kontrakten på DKK 300.000, som 

virksomheden modregner ved faktureringen i løbet af det første år, ensbetydende med, at 

forudbetalingen er afdraget inden udgangen af 2013. Renterne er, som følge af ”time value of 

money”, opgjort til DKK 75.000, således at den samlede kontraktværdi kan opgøres til DKK 

10.225.000.  

 

6.8.4 Allokere kontraktværdien ud på hver aktivitetsforpligtelse 
Vi har i afsnit 6.8.2 opstillet figur 16 som viser allokering af salgsprisen på de separate 

aktivitetsforpligtelser. Beregningen af den allokerede salgspris er beregnet med udgangspunkt i den 

viste formel i afsnit 4.4.4. 

 

6.8.5 Indregne omsætning når aktivitetsforpligtelsen(er) bliver indfriet 
Vand A/S har forpligtet sig til at levere en bestemt mængde vand, men der indgår i kontrakten også 

et vedligeholdelsesaspekt heri samt løbende udskiftning af komponenter og opdateringer til 

vandværket.  

Den løbende vedligeholdelse og salg af reservedele er ikke betinget af specifikke mængder, og kan 

derfor ikke opgøres i henhold til den producerede mængde. Der er ikke formuleret en særskilt pris 

for vedligeholdelsen og komponenterne, hvorfor prisen herfor ligger implicit i den samlede 

kontraktværdi. Vi har derfor foretaget allokeringen af kontraktværdien ud på de tre 

aktivitetsforpligtelser, afsnit 6.8.2. 

Den løbende vedligeholdelse og udskiftningen af komponenter i vandværket sker løbende i takt med 

at behovet opstår. Da kunden ejer fabrikken vurderes det, at den løbende vedligeholdelse skaber 

løbende værdi for kunden, ligesom reservedele overdrages med det samme, idet 

produktionsapparatet tilhører kunden, dvs. at der sker løbende indfrielse af aktivitetsforpligtelser, 

og dermed indregning af indtægter.  

Som følge af, at der løbende leveres vand, i henhold til kontrakten, faktureres der månedligt. Den 

producerede vandmængde bliver altså overdraget løbende, hvorved risiko og ejerskab overdrages 
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løbende. I henhold til Exposure Draft, skal der altså ske indtægtsførsel ved opfyldelse af 

aktivitetsforpligtelsen løbende.  

Vand A/S har forpligtet sig til at levere en fast mængde vand for hvert kontrakt år, dermed kan den 

samlede kontraktværdi inddeles i 5 separate aktivitetsforpligtelser, svarende til hvert år. Idet 

indregning nu sker som følge af omsætningen, der er fast (med undtagelse af time value of money) 

vil dækningsgraden variere, på grund af de varierende omkostninger. De eksisterende standarder 

baseres på de afholdte omkostninger, med en efterfølgende beregning af indtægter opgjort efter 

færdiggørelsesgraden, hvilket medfører en fast dækningsgrad.  

Datagrundlaget for ovenstående tabel fremgår af bilag 8 

Figur 17. Indregning af omsætning og omkostninger efter Exposure Draft  

    31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 
Aktiver:                 
Igangværende 
arbejder   

                      
300,000  

                                
240,000                       0  0 0 0 0 

Tilgodehavender    0         170,417          170,417          170,417          170,417          170,417                   0   

Likvider                      0      1,324,583      3,219,583       5,139,583      6,909,583       8,504,583    8,675,000  

Aktiver i alt           300,000       1,735,000      3,390,000       5,310,000       7,080,000       8,675,000    8,675,000  
Passiver:                 

Egenkapital                      0        1,735,000      3,287,808       4,795,068       6,575,616       8,675,000    8,675,000  

Forudbetalinger          300,000                       0                       0   0 0 0 0 
Igangværende 
arbejder    0 

                                          
0   

                                
102,192   

                                   
514,932  

                         
504,384  

                                           
0  

                                    
0  

Passiver i alt          300,000      1,735,000      3,390.000      5,310,000      7,080,000      8,675,000   8,675,000  
Resultatopgørelse:                 

Omsætning:   0      2,045,000     1,762,808       1,692,260      2,115,548       2,609,384                  0   

Drift                      0        1,339,520     1,339,520       1,339,520      1,339,520      1,339,520  0 

Vedligeholdelse   0         401,856         241,114          200,928         442,041         723,341   0 

Komponenter                  0          303,624         182,175          151,812         333,987          546,524  0 
                  

Omkostninger   0        310,000        210,000          185,000          335,000          510,000                  0   

Drift                  0          245,000         171,000          152,500     263,500      393,000  0  

Vedligeholdelse                   0             45,000   27,000             22,500         49,500             81,000  0  

Komponenter                 0              20,000     12,000            10,000     22,000             36,000  0  
                  

Dækningsbidrag                0       1,735,000    1,552,808       1,507,260    1,780,548      2,099,384               0   

Drift                  0       1,094,520     1,168,520        1,187,020      1,076,020         946,520              0   

Vedligeholdelse             0          356,856   214,114          178,428      392,541  642,341             0   

Komponenter   
                                

0          283,624  170,175         141,812  311,987         510,524            0   

Dækningsbidrag                  0       1,735,000     1,552,808       1,507,260        1,780,548   2,099,384                 0   
Dækningsgrad   0.00% 84.84 % 88.09 % 89.07 % 84.16 % 80.46 %  0.00% 

Tilvirkning: Egen tilvirkning 
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Ovenfor illustreres hvorledes den 5-årige forløber regnskabsmæssigt.  

Den varierende dækningsgrad er en af de mere betydningsfulde ændringer i det nye 

regnskabsudkast. Den varierende dækningsgrad vil løbende afspejle det faktiske omkostningsniveau 

i forhold til den faste indtægt, hvilket i den grad illustrerer den løbende udvikling i kontraktens 

forløb. Problematikken opstår, når den nye standard ikke tager højde for vedligeholdelsen og 

udskiftningen af komponenter, som ikke har en fast produktion/pris. Dette medfører en 

indtægtsførsel tilsvarende den eksisterende regnskabsregulering ved inputmetode. Dette resulterer i 

en fast dækningsgrad på disse separate aktivitetsforpligtelser, hvilket kan resultere i misvisende 

indtryk af det pågældende regnskab. 

 

6.8.6 Konsekvensanalyse af eksempel 2 – drift/udvindelsen af vand, vedligeholdelse og 
komponenter 
Den primære forskel på Exposure Draft og de eksisterende regnskabsstandarder er, at de forskellige 

delelementer i kontrakten skal indregnes i separat i henhold til de konstaterede 

aktivitetsforpligtelser. Modsætningsvist indregnes disse som en samlet kontrakt ved anvendelse af 

de eksisterende regnskabsstandarder.  

Hovedreglen er endvidere, at det ikke er tilladt at indregne indtægter før den aktuelle 

aktivitetsforpligtelse er indfriet, hvilket resulterer i, at der ikke kan indtægtsføres det første 

regnskabsår. Værdiskabelsen sker i form af en stigning i aktiverne, og kommer derved ikke til udtryk i 

en resultatpåvirkning i det første regnskabsår. 

Der stilles dog krav til oplysninger om igangværende aktivitetsforpligtelser, men disse er endnu 

uklart defineret. Der kan således rejses tvivl om Exposure Draft, i skrivende stund, kan afdække 

regnskabsbrugernes informationsbehov. 

Time value of money er ligeledes et af de nye elementer, der er ændret. Time value of money121 

tager højde for finansieringsaspektet i forbindelse med ydelse af kredit og modtagelse af 

forudbetalinger. Exposure Draft foreskriver, at den positive eller negative likviditetspåvirkning en 

virksomhed har, i forbindelse med en given kontrakt, skal indregnes under omsætningen, og påvirker 

dermed dækningsgraden. Vi anser, som omtalt i afsnit 4.4.5., dette som værende fornuftigt, dog 

betvivles det om den enkelte virksomhed kan opgøre et retvisende skøn. Denne tager altså højde for 

                                                           
121 I den nuværende regulering har vi indregning til dagsværdi.  
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den positive likviditetspåvirkning en forudbetaling måtte have og den negative påvirkning ved ydelse 

af kredit.  

Ved anvendelse af Exposure Draft søger standardudsteder at strømligne definitioner af kontrakter 

og værdi af kontrakter. Ved implementering heraf vil virksomhederne i det store hele sørge for en 

ensartet indregning af omsætning ved kontrakter, hvilket ultimativt vil eliminere den inkonsistens 

der har præget IAS 18. Exposure Draft har umiddelbart defineret de elementer, der indgår i en 

kontrakt, ligesom procedurerne omkring definition af kontrakter er omtalt. Den nye standard tager 

således udgangspunkt i det formueorienterede regnskabsparadigme, hvilket er i overensstemmelse 

med IASB’s nuværende begrebsramme.  

 

6.9 Tabsgivende kontrakter – eksempel 3 
I det efterfølgende afsnit vil vi analysere konsekvenserne ved tabsgivende kontrakter, med 

udgangspunkt i case virksomheden Vand A/S med nedenstående uddybningen til case beskrivelsen.  

 

6.9.1 Uddybning af case beskrivelse  
Vand A/S har siden opstarten i 2008 haft en ønske om at udvide sine aktiviteter, således man via et 

datterselskab, også vil tilbyde kunderne i Vand A/S, at levere alt hardware, software samt den 

løbende vedligeholdelse, af det udstyr som skal benyttes i forbindelse med udvindingen af vand122.  

Vand A/S datterselskab Vand Service A/S har efter grundige markedsundersøgelser valgt 

fremadrettet at tilbyde nedenstående produkter. Priserne svarer til et standard vandværks 

gældende priser for en periode på 3 år.  

Produkter   
Hardware/Software til produktionen     

 
kr. 3.000.000 

Konsulent ydelser    
 

kr. 1.000.000 
Samlede pris i alt  kr. 4.000.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Priserne er opsat på en sådan måde, så konsulent ydelserne forventes at have et dækningsbidrag på 

kr. 0, hvorfor fortjeneste ligger på hardware/software elementer. Omkostningsstrukturen er således 

budgetteret som følgende:  

                                                           
 
122 Ingen af nævnte omkostninger indgår i den tidligere kontrakt 
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Omkostninger    
Hardware/Software     

 
kr. 1.000.000 

Konsulent ydelser pr. år   
 

kr. 1.000.000 
Samlede pris i alt  kr. 2.000.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Faktureringskriteriet er 30 dage for indtægter, mens omkostninger forventes at have samme 

betalingstid. Der faktureres med lige store dele pr. måned hele året.   

Kontrakten er dermed sammensat af to elementer: 

• Levering af hardware/software 

• Konsulentydelser  

Der er tale om en servicekontrakt, idet Vand Service A/S skal levere et produkt samt herefter stå for 

selve vedligeholdelsen.   

IAS 18 omhandler jf. afsnit 3.6.3, 3 typer af transaktioner:  

1. Salg af varer 

2. Levering af tjenesteydelser  

3. Renter, royalties og udbytte  

Da hardware/software er salg af varer, og konsulentydelsen er levering af tjenesteydelser skal 

kontrakten behandles efter reglerne i IAS 18.  

Indregningskriterierne i IAS 18 anvendes på hver transaktion. Herunder indeholder kontrakten dog 

flere elementer, som knytter sig til den samme transaktion. Begge elementer har dog økonomisk 

formål, hvorfor de behandles hver for sig.  

Salg af hardware/software  

Ved varesalg skal 5 kriterier i henhold til IAS 18, afsnit 14 være opfyldt, før der kan foretages 

indregning. Alle 5 kriterier er beskrevet under afsnit 3.6.5, og vurderes i casen for værende opfyldt.  

Salg af konsulentydelsen  

Når udfaldet af en transaktion anses at kunne måles pålideligt, skal omsætning forbundet med salg 

af tjenesteydelser indregnes med udgangspunkt i færdiggørelsesgraden, hvor færdiggørelsesgraden i 
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casen er i henhold til de løbende omkostninger og dermed fakturering.123 Når udfaldet vurderes at 

være pålideligt kan der indregnes, når de 4 kriterier i IAS 18, afsnit 20, er opfyldt. De 4 kriterier er 

beskrevet under afsnit 3.6.6. og er alle i casen fundet for værende opfyldt. 

 

6.9.2 Indregning og måling efter nuværende regnskabsstandarder  
Som følge af ovenstående omsætning og omkostningsstruktur, vil kontrakten have følgende 

regnskabsmæssig effekt for Vand Service A/S for kontraktens 3 årige periode. Omsætningen og 

omkostninger fordeler sig således over perioden:  

Omsætning  Hardware/Software  Konsulent  Omsætning i alt  

2012 1.000.000 333.333 1.333.333 

2013 1.000.000 333.333 1.333.333 

2014 1.000.000 333.333 1.333.333 

i alt  3.000.000 1.000.000 4.000.000 

Omkostninger  Hardware/Software  Konsulent  Omkostninger i alt  

2012 333.333 333.333 666.667 

2013 333.333 333.333 666.667 

2014 333.333 333.333 666.667 

i alt  1.000.000 1.000.000 2.000.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

Regnskabsopgørelsen medfører at indtægter og omkostninger indregnes løbende i henhold til 

fakturering, hvorfor selskabet ultimo perioden har oparbejdet et samlet overskud på kr. 2.000.000 

som er indregnet i driften. Arbejdet for henholdsvis konsulent samt Hardware/Software er foretaget 

i henhold til fakturering og dermed salgsmetoden, hvorfor der ikke er indregnet igangværende 

arbejder i opgørelsen. Herunder indregning iht. IAS 18: 

  

                                                           
123 Dog produktionskriteriet 
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Figur 18, Indregning af omsætning efter IAS 18  

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  
Aktiver:           
Likvider 611.111 1.277.778 1.944.444 2.000.000   
Tilgodehavende fra salg  111.111 111.111 111.111 0   

Aktiver i alt 722.222 1.388.889 2.055.556 2.000.000   

Passiver:           

Egenkapital 666.667 1.333.333 2.000.000 2.000.000   

Kreditorer  55.556 55.556 55.556 0   

Passiver i alt 722.222 1.388.889 2.055.556 2.000.000   

Resultatopgørelse:           

Omsætning 1.333.333 1.333.333 1.333.333 0 4.000.000 

Omkostninger 666.667 666.667 666.667 0 2.000.000 

Dækningsbidrag 666.667 666.667 666.667 0 2.000.000 

Dækningsgrad 50,0 % 50,0 % 50,0 % - 50,0 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.9.3 Indregning og måling af tabsgivende kontrakt  
Vand drift A/S indser kort efter underskrivelsen af aftalen, at der i år 3 er en ekstra omkostning 

vedrørende konsulenterne, som ikke var indeholdt i tilbuddet. Omkostningsstrukturen vil således 

herefter se ud som følgende.  

Omkostninger (ny) Hardware/Software  Konsulent  Omkostninger i alt  

2012 333.333 333.333 666.667 

2013 333.333 333.333 666.667 

2014 333.333 1.333.333 1.666.667 

i alt  1.000.000 2.000.000 3.000.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

Dækningsbidraget for konsulentkontrakten er herefter kr. - 1.000.000, dog er den samlede kontrakt 

fortsat positiv, hvorfor der ikke skal hensættes til tab ved konstatering.  

Som følge af IAS 18 afsnit 21 følger indregningen reglerne i IAS 11, vedrørende en tabsgivende 

kontrakt. Her er det specificeret i afsnit 3.5.9, at kontrakten skal ses som en helhed ved indregning, 

hvorfor det umiddelbart ikke har det store betydning, efter den nuværende regnskabsregulering. De 

ekstra omkostninger påvirker dog resultatet negativt.  
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Som det ses af nedenstående tabel påvirkes resultatet derfor først negativt i 2013, da kontrakten 

fortsat bliver betragtes som overskudsgivende og der dermed ikke er hensat til tab på den 

tabsgivende del af kontrakten.   

De regnskabsmæssige effekter ses af nedenstående. 

Figur 19. Indregning af omsætning efter IAS 18 inkl. tabsgivende delkontrakt. 

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  

Aktiver:           

Likvider 611.111 1.277.778 944.444 1.000.000   

Tilgodehavende fra salg  111.111 111.111 111.111 0   

Aktiver i alt 722.222 1.388.889 1.055.556 1.000.000   

Passiver:           

Egenkapital 666.667 1.333.333 1.000.000 1.000.000   

Kreditorer  55.556 55.556 55.556 0   

Passiver i alt 722.222 1.388.889 1.055.556 1.000.000   

Resultatopgørelse:           

Omsætning 1.333.333 1.333.333 1.333.333 0 4.000.000 

Omkostninger 666.667 666.667 1.666.667 0 3.000.000 

Dækningsbidrag 666.667 666.667 -333.333 0 1.000.000 

Dækningsgrad 50,0 % 50,0 % - - 25,0 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Den eneste påvirkning ved et tabsgivende element i en kontrakt er, jf. den nuværende 

regnskabsregulering, at det samlede resultat bliver påvirket i året, hvor omkostningen afholdes, 

hvilket jf. ovenstående er i 2013. Dette gælder så længe den samlede kontrakt er overskudsgivende.  

 

6.10 Tabsgivende kontrakter i henhold til Exposure Draft 2011 – eks. 3 
I lighed med de tidligere eksempler skal vi før der kan indregnes omsætning efter den nye standard 

opgøre om hvorvidt der er tale om en faktisk kontrakt, hvorfor vi nedenstående kort vil gennemgå 

de aktuelle kontrakts forhold. 

 

6.10.1 Identificere kontrakt(er) med kunder 
Som nævnt i case beskrivelsen har Vand A/S konstateret en stor efterspørgsel efter løbende 

vedligeholdelse af udstyr samt levering af hard- og software til vandværkerne. Således indgår Vand 

Service A/S nu individuelt forhandlede, kommercielle kontrakter med flere af moderselskabet 

kunder. Procedurerne i virksomheden foreskriver, at alle kontrakter skal gennemgå en checkliste 
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inden endelig underskrift, som indeholder de i Exposure Draft foreskrevne betingelser for en 

kontrakt. Derved vurderes betingelserne for kontrakten i eksemplet at opfylde kravene. 

Delelementerne i kontrakten sælges løbende separat til andre kunder, hvilket betyder at de enkelte 

delelementer i denne specifikke case godt kan stå alene. Herunder illustreres separationen mellem 

de enkelte aktivitetsforpligtelser, ligesom denne også viser hvad disse ville have kostet 

enkeltstående. 

Stand alone price  
Hardware/software til produktionen 

 
kr. 3.300.000 

Konsulentydelser   
 

kr. 1.200.000 
Samlede omkostninger i alt  kr. 4.500.000 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kunden opnår en besparelse på DKK 500.000, idet den samlede kontraktværdi er opgjort til DKK. 

4.000.000, i henhold til afsnit 6.9.1. 

 

6.10.2 Identificere separate aktivitetsforpligtelse 
Som nævnt i case beskrivelsen, konstateres der, umiddelbart efter underskrift af kontrakt, at der 

ikke er taget højde for samtlige omkostninger. Dette resulterer, at virksomheden kan forudse en stor 

ekstra omkostning i kontraktens sidste år.  

Herefter er de allokerede salgspriser opgjort i henhold til nedenstående: 

Figur 20. Allokering af salgspris på 
aktivitetsforpligtelser         

Aktivitetsforpligtelse Stand alone price 
Allokeret 
salgspris Fordeling Omkostninger Dækningsbidrag 

Hardware og software 3,300,000   2,933,333  73 % 1,000,000                 1,933,333  

Konsulentydelser                 1,200,000  1,066,667  27 % 2,000,000  -933,333  

  
                           

4,500,000  
          

4,000,000  100 %              3,000,000  
                 

1,000,000  
Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan hermed udledes at Vand Service A/S kan konstatere et tab allerede inden det første års 
udløb. 
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6.10.3 Fastslå kontrakt 
Kontraktværdien kan altså opgøres til i alt DKK. 4.000.000. I henhold til Exposure Draft skal der i 

forbindelse med opgørelse af den endelige kontraktværdi tages højde for 4 elementer, jf. afsnit 

4.4.5. Vi vil i dette tilfælde ikke tage højde for Time Value of Money, idet dette ikke vil være relevant 

i forhold til behandlingen af det tab vi ønsker at kommentere. 

 

6.10.4 Allokere kontraktværdien ud på aktivitetsforpligtelse 
Vi har i ovenstående afsnit opstillet figur for allokering af salgsprisen på de separate 

aktivitetsforpligtelser. Beregningen af den allokerede salgspris er beregnet med udgangspunkt i den 

viste formel i afsnit 4.4.6. 

 

6.10.5 Indregne omsætning når aktivitetsforpligtelsen (er) bliver indfriet 
Vand Service A/S har forpligtet sig til at levere en bestemt konsulentydelser samt hard- og software 

over en 3-årig periode. De løbende konsulentydelser og levering af hard- og software vurderes 

løbende, at skabe værdi for kunderne, ligesom de har ejerskab over vandværket hvori hard- og 

softwaren implementeres. Virksomheden vurderer, at der kan ske løbende indfrielse af 

aktivitetsforpligtelser, og dermed indregning af indtægter. Som følge af nærværende faktureres der 

månedligt. Det regnskabsmæssige forløb fremgår af nedenstående tabel. Datagrundlaget er de 

løbende informationer i case beskrivelsen.  
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Figur 21. Indregning af omsætning efter Exposure Draft med tabsgivende kontrakt  

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.01.14 I ALT  
Aktiver:           

Likvider 611.111 1.277.778 1.944.444 1.000.000   

Tilgodehavende fra salg  111.111 111.111 111.111 0   

Aktiver i alt 722.222 1.388.889 2.055.556 1.000.000   
Passiver:           

Egenkapital -333.333 333.333 1.000.000 1.000.000   

Kreditorer  55.556 55.556 55.556 0   

Hensat til tab  1.000.000 1.000.000 1.000.000 0   

Passiver i alt 722.222 1.388.889 2.055.556 1.000.000   
Resultatopgørelse:           

Hardware/Software:           

Omsætning 977.778 977.778 977.778 0 2.933.333 

Omkostninger 333.333 333.333 333.333 0 1.000.000 

Dækningsbidrag  644.444 644.444 644.444 0 1.933.333 
Resultatopgørelse:           

Konsulent            

Omsætning 355.556 355.556 355.556 0 1.066.667 

Omkostninger 1.333.333 333.333 333.333 0 2.000.000 

Dækningsbidrag  -977.778 22.222 22.222 0 -933.333 

Dækningsbidrag, i alt -333.333 666.667 666.667 0 1.000.000 

Dækningsgrad, i alt  - 34,1 % 34,1 % - 34,1 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af indkomstopgørelsen, vil tabet for konsulentydelsen skulle indregnes allerede i år 1, 

mens den hensatte forpligtelse først vil ikke blive reguleret i 2013, hvor omkostningen faktisk skal 

afholdes, og dermed bliver udlignet med betalingen heraf.  

I henhold til Exposure Draft er det den allokerede salgspris som benyttes ved indregning af de to 

elementer.  

Vand Service A/S skal løbende hvert år foretaget en impairmenttest i henhold til afsnit 100-103 i 

Exposure Draft på hver aktivitetsforpligtelse. Hver aktivitetsforpligtelse vil blive herefter blive 

reguleret, såfremt der bliver fundet ændringer til det forventede provenu.  

Omkostningsførsel af den tabsgivende kontrakt påvirker således regnskabet negativt i 2011, hvor 

tabet blev konstateret. 

Analysebehovet vurderes for regnskabsbruger med implementering af Exposure Draft at være 

stigende, da konsekvenserne ved det negative resultat skal analyseres. 
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Forpligtelsen, der hensættes, vurderes være i strid med IASB begrebsrammens matchingprincip. Det 

gælder for matching princippet, jf. afsnit 3.6.5, at omkostningen forbundet med den solgte enhed, 

skal kunne opgøres pålideligt inden der kan tages en indtægt. Da indtægten er indregnet vil der være 

misforhold i forhold til matching princippet.  

 

6.10.6 Konsekvensanalyse af eksempel 3 
Der er foretaget belysning af forskellen mellem den nuværende regnskabsregulering og Exposure 

Draft for indregning af en tabsgivende kontrakt, med en overskudsgivende og en underskudsgivende  

aktivitet, med et samlet positivt dækningsbidrag.  

I henhold til den nuværende regnskabsregulering blev det anset, at ekstra omkostningen ikke havde 

nogen indflydelse på indregningen, da kontrakten i henhold IAS 11 blev vurderet samlet og dermed 

fortsat havde et positivt dækningsbidrag.  

I henhold til Exposure Draft blev det derimod set, at ekstra omkostningen medførte, at der skulle 

opgøres en allokeret salgspris på hver aktivitetsforpligtelse i kontrakten, for at opgøre hvor meget 

tabet udgjorde.  

Som følge af reglerne i Exposure Draft blev det ”allokerede” tab herefter indregnet i driften ved 

konstatering, hvorfor driften samt balancen blev påvirket negativt af en hensat forpligtelse indtil 

betaling i 2013.  

Den nye standard er på området fundet uhensigtsmæssig, da driften samt aktiver og passiver ikke 

udviser et korrekt resultat indtil tidspunktet, hvor omkostningen faktisk betales. Således vil 

årsregnskabet være negativt påvirket af et delelement i en kontrakt, som faktisk er 

overskudsgivende og dermed tjener en økonomisk gevinst for virksomheden.  

Matching princippet mellem indtægter og omkostninger blev på denne baggrund ikke fundet 

opfyldt, da indtægten for den givne hensatte omkostning ikke aktiveres. Det betvivles således at 

Exposure Draft godkendes i sin nuværende form, da forholdet herudover ikke er i overensstemmelse 

med IASB´s begrebsramme.  

Inkonsistensen som kommer til udtryk, i den nuværende regnskabsregulering, i forbindelse med salg 

af tjenesteydelser som indregnes efter IAS 11 henholdsvis IAS, 18 bliver med Exposure Draft 

forbedret, da linjerne for indregning er mere tydelige i den nye standard. Dermed elimineres 

sammenlignelighed mellem de enkelte årsregnskaber i denne forbindelse.    
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6.11 Delkonklusion  
Vi har undervejs i vores analytiske og praktiske udredning, forsøgt at skitsere forskellen mellem den 

nuværende regnskabsregulering og Exposure Draft. I forbindelse hermed har vi forsøgt at belyse de 

svagheder som blev konstateret i kapitel 5. Vores udførte eksempler har i flere tilfælde tydeliggjort 

svaghederne, både ved de nuværende regnskabsstandarder og i Exposure Draft. 

Vi beskæftigede os i eksempel 1 med en sammensat kontrakt, der ikke kunne deles ud på separate 

aktivitetsforpligtelser. Eksemplet viste forskellen mellem den nuværende regnskabsregulering og 

Exposure Draft, som følge af tidspunktet for, hvornår indtægter og omkostninger skal indregnes i 

resultatopgørelsen, og dermed påvirke egenkapitalen med værdiskabelsen. Kontrakten blev i den 

nuværende regnskabsregulering indregnet løbende, hvorved værdiskabelsen løbende påvirkede 

egenkapitalen. De foreslåede regler i Exposure Draft medførte, at indtægten knyttet til den givne 

kontrakt først kunne indtægtsføres når den endelige entreprise var tilendebragt. I dette tilfælde kom 

de løbende indtægter derfor ikke til udtryk via en resultatpåvirkning og stigning i egenkapitalen, men 

blot som en forøgelse af nettoaktiverne.  

Efterfølgende, i eksempel 1, hvor der i kontrakten opstod et tabsgivende element i kontrakten, blev 

forskellen igen belyst, hvor det fremgik, at et tab i Exposure Draft indregnes så snart det er 

konstateret, til trods for der ikke er nogle indtægter. Dette medførte, at et forventet tab kan fremgå 

af balancen, som en forpligtelse, helt frem til aktivitetsforpligtelsens opfyldelse. I forbindelse 

hermed vurderede vi en vis grad af inkonsistens, idet en virksomhed ikke må indregne 

aktivitetsforpligtelser før der er sket risiko og overdragelse heraf. Vi vurderer derfor, at et eventuelt 

tab bør sammenholdes med den indtægt tabet knytter sig til. 

Af kapitel 5 udledte vi, at virksomhederne generelt manglede vejledning i forbindelse med 

indregning efter den nuværende regnskabsregulering. Ved Exposure Draft imødekommes dette, da 

der opstår ensretning for indregning af kontrakter, hvori der tages udgangspunkt i 5 udredninger 

som vist under eksemplet 2, der beskriver de elementer der skal anvendes i forbindelse med 

indregning.  

Ved anvendelse af Exposure Draft blev det vist at virksomhederne skal definere værdien af 

delkontrakterne i selve kontrakten. Ved implementering heraf vil virksomhederne hermed i det store 

hele sørge for en ensartet indregning af omsætning ved kontrakter, hvilket ultimativt vil eliminere 

den inkonsistens der har præget IAS 18. Exposure Draft har umiddelbart defineret de elementer, der 

indgår i en kontrakt, ligesom procedurerne omkring definition af kontrakter er omtalt. Den nye 
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standard tager således udgangspunkt i det formueorienterede regnskabsparadigme, hvilket er i 

overensstemmelse med IASB’s nuværende begrebsramme.  

Udkastet vejleder ligeledes, idet der for disse punkter opstilles en række kriterier der skal opfyldes. 

Exposure Draft er således yderligere uddybet i det tilknyttede kommentarhæfte, Basis for 

conclusions, hvori der tages stilling til henvendelser fra brancheforeninger, revisionskontorer m.fl. 

Den nye metode for opgørelse af aktivitetsforpligtelser, kontrakter, kontraktværdi og opfyldelse 

heraf vurderes at være hensigtsmæssig, hvilket også kommer til udtryk i de kommentarer der er 

indgivet til udkastet.  

Ved analyse af indregning af en tabsgivende kontrakt, eksempel 3, som indeholder en 

overskudsgivende og en underskudsgivende aktivitet blev der fundet forskel mellem indregning ved 

den nuværende regnskabsregulering og Exposure Draft.  

Vi konstaterede af den nuværende regnskabsregulering i modsætning til Exposure Draft tager højde 

for hele kontrakten, når det vurderes, hvorvidt der foreligger et tab der skal indregnes straks. 

Exposure Draft foreskriver, at der på hver aktivitetsforpligtelse løbende skal foretages 

impairmenttest, da der skal foretages hensættelse til tab, hvis der konstateres tab på den enkelte 

aktivitetsforpligtelse. 

Den nye standard Exposure Draft blev således fundet uhensigtsmæssig, da indregning af tabet på 

den enkelte aktivitetsforpligtelse medførte, at driften samt aktiver og passiver på trods af en samlet 

positiv kontrakt, udviste et misvisende resultat indtil tidspunktet, hvor omkostningen faktisk betales.  

Ved gennemgangen blev det yderligere konstateret, at Matching princippet mellem indtægter og 

omkostninger ved en hensættelse af et fremtidig tab, ikke er i overensstemmelse med IASB´s 

begrebsramme, hvorfor det betvivles om Exposure Draft kan godkendes i sin nuværende form.  

Elimineringen af inkonsistens på flere områder samt den generelle øgede vejledning bidrager 

generelt til en større informationsværdi for regnskabsbrugeren. 
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Kapitel 7 – Konklusion  
Vi har med denne afhandling opstillet et teoretisk grundlag, der redegør for den eksisterende 

regnskabsregulering og det fremsatte udkast, til den kommende regnskabsstandard (Exposure 

Draft). Den teoretiske gennemgang skulle anvendes i analysen, der søger at belyse, om hvorvidt den 

kommende standard i skrivende stund, vil kunne afdække de svagheder der er i den eksisterende 

regnskabsregulering. 

Indledningsvis redegjorde vi for den eksisterende regulering, der fastsættes af internationale 

standardudstedere. Vi udledte at de mest toneangivende standardudstedere er IASB og FASB, hvor 

hovedparten af europæiske virksomheder anvender begrebsrammen fastsat af IASB, hvorfor vi har 

valgt at basere vores teori og analyse på. 

Virksomheder har mange forskellige stakeholdere, hvorfor der er mange forskellige 

informationsbehov der ønskes opfyldt ved regnskabsaflæggelse. Da størstedelen af en virksomheds 

stakeholdere ikke har adgang til virksomheders økonomisystemer, stilles der krav til, at alle afgivne 

oplysninger i rapporteringen skal være relevante og pålidelige. Dette sikrer, at regnskabsbrugere 

ikke vildledes, og kan anvende rapporteringen som et egnet beslutningsgrundlag. 

Indtægter defineres, iht. IASB’s begrebsramme som værende stigninger i aktiver eller fald i en 

virksomheds forpligtelser, der medfører en stigning i virksomhedens egenkapital, med undtagelse 

indskud fra virksomhedens ejere. 

Indtægter kan indregnes efter to metoder, salgs- og produktionsmetoden. Ved anvendelse af 

salgsmetoden indtægtsføres der ved overdragelse af vare og risiko, mens der ved 

produktionsmetoden indregnes i takt med arbejdets udførelse. 

Omsætning er ikke særskilt defineret i de to eksisterende standarder, IAS 11 og IAS 18. Årsagen til 

dette er, at omsætning anses som værende en del af en virksomhedens totalindtægter. Til trods for 

dette fremgår det af IASB’s begrebsramme, at omsætning afstedkommes af en virksomheds 

primære aktiviteter. Definitionen af indtægter, og derved omsætning, følger altså det såkaldte 

”assets & liability approach”. 

Måling kan ske efter 4 forskellige kriterier, men indtægter kan, iht. IAS 11 og IAS 18, kun indregnes til 

dagsværdi. 
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Regnskabsstandarderne, IAS 11 og IAS 18, behandler indtægter forskelligt. Af samme årsag er det 

vigtigt, at den korrekte metode for indregning benyttes. Det kan ikke udledes specifikt ud fra de to 

standarder, hvornår den ene skal anvendes i forhold til den anden, hvilket er en konsekvens af den 

manglende vejledning i standarderne. 

IASB’s fortolkningskomité har derfor nedfældet et fortolkningsbidrag (IFRIC 15), der har til formål, at 

redegøre herfor. IFRIC 15 fremsætter parametre der gør der muligt, at udlede hvilken standard der 

finder anvendelse.  

Fortolkningsbidraget anvendes ved hver aftale, og går på den indflydelse kunden har på ”design” af 

ydelsen/produktet, altså om det er virksomheden eller kunden der har ejendomsretten til produktet 

undervejs i udførelse af kontrakten. Ejendomsretten afgør, hvorvidt der afholdes omkostninger for 

egen eller fremmed regning. Fortolkningsbidraget fremstår som et nyttigt værktøj, da netop 

ejendomsretten definerer, om der er tale om lagerproduktion (IAS 18) eller omkostninger for 

fremmed regning (IAS 11). 

Arbejds- og finansmarkedet oplever en konstant og dynamisk vækst. I takt med, at der bliver flere 

globale aktører (virksomheder mv.) og den internationale konkurrence skærpes, stiger behovet om 

en strømlinet og ensartet regnskabsregulering. Grundet de forskellige standardudstedende 

organisationer, kan det være kompliceret at sammenligne virksomheder på tværs af markeder, 

lande, regnskabsreguleringer mv..  

Konvergensprojektet mellem IASB og FASB har derfor til formål, at erstatte de nuværende regelsæt 

og standarder, for at skabe én standard, der giver et ensartet sammenligningsgrundlag mellem alle 

typer af virksomheder, markeder mv.. 

Der er i det seneste udkast (Exposure Draft) fortsat ikke taget stilling til en endelig definition af 

omsætning, men det er dog foreslået, at omsætning skal afstedkommes som følge af en kontrakt. Vi 

vurderer umiddelbart, at dette er hensigtsmæssigt, såfremt de kontraktuelle indtægter vedrører den 

pågældende virksomheds primære arbejdsområder og aktiviteter. 

Forskellen mellem den nuværende regnskabsregulering og den nye standard er indførslen af 

aktivitetsforpligtelser. Aktivitetsforpligtelser er såkaldte ”performance obligations” der tildeles en 

del af kontrakten som kan opgøres særskilt af den samlede kontrakt. Ved 100 % opfyldelse af den 

enkelte aktivitetsforpligtelse, skal der ske indtægtsførsel af det allokerede beløb. Ved opfyldelse 
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forstås, at varen/ydelsen er overdraget til kunden, og denne kan anvende aktivitetsforpligtelsen til 

egen økonomisk fordel. 

Exposure Draft omhandler arbejde udført efter kontrakt, hvorfor der er opstillet parametre, der skal 

udfyldes førend der kan ske indtægtsførsel. Men før nærværende kan finde anvendelse, er det 

nødvendigt, at definere hvorvidt der er tale om en kontrakt. 

Exposure Draft er optimeret i forhold til de nuværende regnskabsreguleringer, når de kommer til 

vejledning til indregning. Konvergensprojektet har været undervejs i en lang periode, og ved 

gennemgang heraf, får man et klart indtryk af, at behovet for vejledning er imødekommet. Exposure 

Draft søger at afdække tidligere mangler, herunder manglende vejledning og inkonsistens til 

begrebsrammen. Den tidligere mangel på vejledning, er erstattet af udførlige beskrivelser/kriterier 

der gør det nemmere at vurdere om standarden finder anvendelse. 

Inkonsistensen er på nogle områder blevet afdækket, men med det resultat, at der er fremkommet 

inkonsistens på andre, hvilket vurderes at være en af de primære årsager til, at standarden endnu 

ikke er vedtaget. Inkonsistensen kommer blandt andet til udtryk, når der er tale om tabsgivende 

aktivitetsforpligtelser i overskudsgivende kontrakter. Udkastet foreslår, at der skal hensættes til tab 

pr. aktivitetsforpligtelse frem for, at vurdere den samlede kontrakt. Dette er i forbindelse med en 

overskudsgivende kontrakt vurderet som værende i manglende overensstemmelse med 

begrebsrammens definitioner, som følge af, at kontrakten totalt set er overskudsgivende, og der 

reelt ikke sker et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer. Endvidere foreskriver IAS 37, at for 

der skal kunne hensættes til en forpligtelse, så skal der være tale om et faktisk og legalt krav mod 

virksomheden. 

Der er altså en betydelig svaghed i den nye standard vedrørende tabsgivende aktivitetsforpligtelser, 

da indregning af forpligtelser ikke er i overensstemmelse med begrebsrammen og relaterede 

regnskabsstandarder. Der kan ligeledes stilles spørgsmålstegn ved relevansen, af at vise tab på en 

tabsgivende aktivitetsforpligtelse, når den samlede kontrakt er overskudgivende. I tilknytning hertil 

foreslås det, at der kun skal foretages impairmenttest på kontrakter, der har en varighed på mere 

end ét år, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt, da en kortere kontrakt lige så vel kan være 

tabsgivende. 

Når et tab skal indregnes i henhold til IAS 18, så skal dette ske så snart at der forventes et tab, uagtet 

om tabet først vil opstå vil kontrakten indfrielse. Vi udleder at indtægter først kan indregnes når 

disse kan opgøres pålideligt, mens et tab skal indregnes så snart det forventes, omend det ikke kan 
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opgøres pålideligt. Tidspunktet for indtægtsførslen og omkostningsførsel er altså ikke i 

overensstemmelse. Exposure Draft er i sin nuværende form heller ikke i stand til at ændre denne 

inkonsistens. 

Ved anvendelse af IAS 11 opstår der et problem, når der skal indregnes sammensatte kontrakter. 

Hvis en kontrakt består af flere uadskillige elementer, skal disse indregnes efter samme metode 

uagtet varen/ydelsens karakter. Dermed risikeres at delelementer indregnes efter en metode, som 

ikke nødvendigvis giver det mest retvisende billedet. Vi kan ud af vores analyse udlede, at dette 

imødekommes af den nye standard, der inddeler kontrakter i aktivitetsforpligtelser, der løbende kan 

indtægtsføres ved færdiggørelse. 

De nuværende regnskabsstandarder er principbaseret, og fremstår umiddelbart simplificeret. 

Behovet for fortolkningsbidrag, IFRIC 15, underbygger det faktum, at der er behov for vejledning, 

både til valg mellem IAS 11 og IAS 18, men også internt i IAS 18, der giver mulighed for indregning 

efter både salgs- og produktionsmetode. Konsekvensen af den manglende vejledning er, at 

virksomheder ultimativt får mulighed for at fortolke reglerne, hvilket kan medføre et forringet 

retvisende billede. 

Det vurderes endvidere uhensigtsmæssigt, at der i en standard, IAS 18, skal tages stilling til 

forskellige typer af indregning. Således er der i IAS 18, mulighed for at indregne indtægter fra salg af 

varer efter det præstationsorienterede regnskabsparadigme, hvilket er i modstrid med den 

formueorienterede begrebsramme. 

Vi har, via vores analyse, udledt at den nye standard på nogle områder, afdækker de konstaterede 

svagheder der er i den eksisterende regulering. Blandt andet har standardudstederne øget 

vejledningen ved, at udarbejde en standard, der opstiller kriterier for de faktorer, der skal finde 

anvendelse i forbindelse med indregning af indtægter. 

Den konstaterede inkonsistens i de eksisterende standarder, elimineres ved implementeringen af 

den nye standard. Den nye standard medfører dog inkonsistens på andre områder, blandt andet 

ved, at der skal hensættes forpligtelser, som ikke er i overensstemmelse med begrebsrammen. Dette 

forhold har vi analyseret i et beregningseksempel, der viste at Vand A/S måtte hensætte en 

forpligtelse, som figurerede i balancen gennem hele kontrakten periode, før den slutteligt blev 

udlignet ved indtægtsførslen. Såfremt man ønsker at fremvise et eventuelt tab på en 

aktivitetsforpligtelse vurderer vi, at dette bør vises sammen med indtægten, for at give et mere 

retvisende billede af enkelte kontrakt. 
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Vi kan derved konkludere, at vi gennem en teoretisk redegørelse af de nuværende begreber og 

definitioner har formået at udlede de mest væsentlige svagheder som den kommende 

regnskabsstandard har til formål og eliminere. De har desuden gennem vores redegørelse og analyse 

fundet frem til at den kommende regnskabsstandard i stort omfang vil formå afdække disse 

svagheder. Som tidligere nævnt er der tale om en markant ændring i den nuværende praksis, hvilket 

har medført en lang arbejdsproces. Arbejdsprocessen har været til for bedst muligt, at imødekomme 

alle de svagheder denne nye standard vil medføre. Der kan allerede nu redegøres for enkelte 

svagheder, men med en deadline for hele projektet i 2013, vurderes det at IASB og FASB er klar til at 

løbe den risiko disse svagheder, store eller små, måtte medfører.  
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Kapitel 8 – Perspektivering  
Vi har igennem afhandlingen omtalt, at konvergensprojektet mellem IASB og FASB har været 

undervejs siden 2002. Siden da, er behovet og interessen for færdiggørelsen kun blevet større. For få 

år siden, mente en enkelt virksomhed, at konvergensprojektet var så tæt at blive vedtaget, at man 

allerede da valgte at implementere standarden. Dette fik langt fra den ønskede effekt, og er endt i 

store sagsanlæg fra aktionærer124. Dette var naturligvis ikke en hensigtsmæssig disposition, idet 

konsekvensen at en så omfattende ændring i praksis, påvirker mange stakeholdere.  

Generelt set vil globale regnskabsstandarder skabe bedre overblik over arbejds- og finansmarkeder, 

skabe en højere grad af gennemsigtighed samt reducere analyse omkostningerne væsentligt. Mulige 

investorer, behøver ikke at specificere sig om enkelte specifikke markeder, hvilket giver mulighed 

for, at likviditet kan flytte sig mere dynamisk, ikke bare mellem grænser, men også mellem 

forskellige brancher. Dermed åbner man døren på klem for store dele af verden, som hidtil har 

været ukendt. Der er naturligvis tale om en lang proces, men muligheden for det globale 

sammenligningsgrundlag må ultimativt være succeskriteriet, for implementeringen af den nye 

regnskabsstandard. 

Efter udgivelsen af udkastet i november 2011 har der efterfølgende været en kommentar periode, 

som er endt op i udgivelse af ”Basis for conclusion”. Ved gennemgang af kommentarbreve samt en 

uddybende analyse af den nye regnskabsstandard, har vi fundet frem til nogle svagheder ved den 

nye regnskabsstandard. Analysen viser, at den nye regnskabsstandard har taget højde for mange af 

de svagheder, der er i den nuværende regnskabsregulering, dog med opståelse af nye svagheder.  

I den seneste tid er der diskuteret følgende: 

• Identificering af separate aktivitetsforpligtelser 

• Aktivitetsforpligtelse indfriet over tid 

• Licenser 

• Tab på aktivitetsforpligtelser i overskudgivende kontrakter 

Af de ovenstående punkter har vi indgående beskæftiget os med tab på aktivitetsforpligtelser, hvor 

den mest signifikante udvikling er, at det er besluttet, at en forpligtelse skal være i 

overensstemmelse med IAS 37. Det fremgår ikke om dette er grundet inkonsistensen i forhold til 

selve regnskabsstandarden, men meget tyder på, at man vil bevæge sig væk fra, at skulle hensætte 

                                                           
124 Stadig under behandling i skrivende stund  
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til tab på enkelte aktivitetsforpligtelser, og i stedet udelukkende hensætte til tab på tabsgivende 

kontrakt. Derved vil der være tale om et legalt tab, der kan hensættes.  

I den seneste update skrives der, at der ikke er lagt op til yderligere ændring på dette område, 

hvilket i nogen grad er forundrende. Vi mener, at dette er en oplagt mulighed for at matche tab og 

indtægter. Særligt hvis man beslutter, at man ikke skal indregne tab på aktivitetsforpligtelsesniveau.  

Den seneste update fra IASB ligger op til, at konvergensprojektet er ved at være på plads, og ytrer at 

der i september 2012 skal arbejdes på en færdiggørelse, således at den første nye globale og 

forenede regnskabsstand kan vedtages i foråret 2013. Om dette er realistisk mål, og om standarden 

vil få den ønskede effekt, må stå i det uvisse. Det første skridt mod en global regnskabsregulering er 

ved at være tilendebragt, og vil bane vejen for et forløb, der på sigt muligvis vil ende i ét 

standardudstedende organ. 
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Bilag 1 – Anvendte forkortelser 

IASB   International Accounting Standard Board 

FASB   US Financial Accounting Standards Board 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IAS   International Accounting Standard 

SFAS   Statement of Financial Accounting Standard 

IASC   International Accounting Standards Committee 

ED 2011 Exposure Draft November 2011 

ED 2011 BC Exposure Draft 2011 – Basis for conclusions 

IFRIC   International Financial Reporting Interpretations Committee 

EFRAG   European Financial Reporting Advisory Group 
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Bilag 2 - Eksempel på Input og Output metoden 

Cigar har aftalt af producere i  5 år           

Samlet produktion  50.000.000,00   50.000.000,00   ##########     

                

Indtægt pr. stk.  4 kr. 4   10     

                

Omkostninger pr. stk.  3,52 kr. 3,5   5     

Input metoden  År 1 (opstart)  År 2  År 3 År 4  År 5  År 6  I ALT  

Produktion  0,0 10.000.000,0 7.500.000,0 12.500.000,0 7.500.000,0 12.500.000,0 50.000.000,0 

Indtægter 0,0 40.000.000,0 30.000.000,0 50.000.000,0 30.000.000,0 50.000.000,0 200.000.000,0 

Omkostninger  24.000.000 27.000.000 34.000.000 28.000.000 35.000.000 28.000.000 176.000.000 

                

Akk. Omkostninger, primo  0 24.000.000 51.000.000 85.000.000 113.000.000 148.000.000   

Medgået omkostninger i perioden 24.000.000 27.000.000 34.000.000 28.000.000 35.000.000 28.000.000   

Akk. Omkostninger, ultimo 24.000.000 51.000.000 85.000.000 113.000.000 148.000.000 176.000.000   

                

Færdiggørelsesgrad  14 % 29 % 48 % 64 % 84 % 100 %   

                

Resultatopgørelse                

Omsætning  27.272.727 30.681.818 38.636.364 31.818.182 39.772.727 31.818.182 200.000.000 

Omkostninger  24.000.000 27.000.000 34.000.000 28.000.000 35.000.000 28.000.000 176.000.000 

                

Dækningsbidrag  3.272.727 3.681.818 4.636.364 3.818.182 4.772.727 3.818.182 24.000.000 

Dækningsgrad  12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

Output metoden  År 1 (opstart)  År 2  År 3 År 4  År 5  År 6  I ALT  

Produktion  0 10.000.000 7.500.000 12.500.000 7.500.000 12.500.000 50.000.000 

Indtægter 0 40.000.000 30.000.000 50.000.000 30.000.000 50.000.000 200.000.000 

Omkostninger  24 000 000 27.000.000 34.000.000 28.000.000 35.000.000 28.000.000 176.000.000 

                

akk. Produktion, primo  0 0 10.000.000 17.500.000 30.000.000 37.500.000   

produktion i perioden  0 10.000.000 7.500.000 12.500.000 7.500.000 12.500.000   

akk. Produktion, ultimo  0 10.000.000 17.500.000 30.000.000 37.500.000 50.000.000   

                

Færdiggørelsesgrad  0 % 20 % 35 % 60 % 75 % 100 %   

                

Akk. Omkostninger, primo  0 0 35.200.000 61.600.000 105.600.000 132.000.000   

Medgået omkostninger i perioden 0 35.200.000 26.400.000 44.000.000 26.400.000 44.000.000   

Akk. Omkostninger, ultimo 0 35.200.000 61.600.000 105.600.000 132.000.000 176.000.000   

                

Resultatopgørelse                

Omsætning  0 40.000.000 30.000.000 50.000.000 30.000.000 50.000.000 200.000.000 
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Omkostninger  0 35.200.000 26.400.000 44.000.000 26.400.000 44.000.000 176.000.000 

                

Dækningsbidrag  0 4.800.000 3.600.000 6.000.000 3.600.000 6.000.000 24.000.000 

Dækningsgrad  0 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 
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Bilag 3  Datagrundlag Figur 5  

Dato Teksten  Konto  Beløb i alt  

31/12 2011 Forudbetaling  Likvider  600.000 

31/12 2011 Forudbetalinger  Forudbetaling fra kunder -600.000 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 Likvider  -32.500 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 I gang. arbejde 32.500 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 I gang. arbejde -32.500 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 Drift - omkostninger 32.500 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 I gang. arbejde 40.000 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 Drift - Indtægter  -40.000 

31/12 2011 Overført resultat  Egenkapital  7.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Likvider  -487.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde 487.500 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 I gang. arbejde -640.000 

31/12 2012 Regulering af forudbetalinger Forudbetaling fra kunder 192.000 

31/12 2012 Tilgodehavende i alt  tilgodehavende  224.000 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 Likvider  224.000 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde -487.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Omkostninger  487.500 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 I gang. arbejde 600.000 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 Omsætninger  -600.000 

31/12 2012 Overført resultat  120.000 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Likvider  -1.105.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde 1.105.000,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 I gang. arbejde -1.360.000,00 

31/12 2013 Regulering af forudbetalinger Forudbetaling fra kunder 408.000,00 

31/12 2013 Tilgodehavende i alt  tilgodehavende  182.000,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 Likvider  994.000 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde -1.105.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Omkostninger  1.105.000,00 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 I gang. arbejde 1.360.000,00 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 Omsætninger  -1.360.000,00 

31/12 2013 Tilgodehavender  Tilgodehavender  -182.000 

31/12 2013 Likvider  Likvider  182.000 
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Bilag 4  Datagrundlag Figur 7 

Dato Teksten  Konto  Beløb i alt  

31/12 2011 Forudbetaling  Likvider  600.000 

31/12 2011 Forudbetalinger  
Forudbetaling fra 
kunder -600.000 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 Likvider  -32.500 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 I gang. arbejde 32.500 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 I gang. arbejde -32.500 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 Drift - omkostninger 32.500 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 I gang. arbejde 40.000 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 Drift - Indtægter  -40.000 

31/12 2011 Overført resultat  Egenkapital  7.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Likvider  -597.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde 597.500 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 I gang. arbejde -600.000 

31/12 2012 Hensættelse til tab  Hensættelse t. tab  -25.000 

31/12 2012 omkostninger  Omkostninger  25.000 

31/12 2012 Regulering af forudbetalinger 
Forudbetaling fra 

kunder 180.000 

31/12 2012 Tilgodehavende i alt  Likvider  182.000 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 tilgodehavende  238.000 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde -597.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Omkostninger  597.500 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 I gang. arbejde 582.500 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 Omsætninger  -582.500 

31/12 2012 Tbf. Hensættelse  Hensættelse t. tab  7.500,00 

31/12 2012 Tbf. Hensættelse  Omkostninger  -7.500,00 

31/12 2012 Overført resultat  -25.000 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Likvider  -1.470.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde 1.470.000,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 I gang. arbejde -1.475.000,00 

31/12 2013 Regulering af forudbetalinger 
Forudbetaling fra 
kunder 420.000,00 

31/12 2013 Tilgodehavende i alt  tilgodehavende  -16.750,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 Likvider  1.071.750 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde -1.470.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Omkostninger  1.470.000,00 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 I gang. arbejde 1.452.500,00 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 Omsætninger  -1.452.500,00 

31/12 2013 Tbf. Hensættelse  Hensættelse t. tab  17.500,00 

31/12 2013 Tbf. Hensættelse  Omkostninger  -17.500,00 
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31/12 2013 Overført resultat  

31/12 2013 Tilgodehavender  Tilgodehavender  -221.250 

31/12 2013 Likvider  Likvider  221.250 
 

Forudbetalinger 2012 Forudbetalinger 2013 

Primo  600.000 390.000 

Regulering, 35 % af 173.000.000 -210.000,00 -390.000 

Ultimo  390.000 0 

Igangværende arbejder 2012 

Primo  40.000 

Indtægter 2012 582.500 

Omkostninger 2012 -597.500 

Faktureret 2012 -600.000 

Omkostninger 2012 597.500 

22.500 

Tilgodehavende 2012  Tilgodehavende 2013 

Primo 0 238.000,00 

Faktureret 2012  600.000,00 1.475.000,00 

Faktiske likvide  -238.000,00 -1.071.750,00 

Regulering forudbetaling -180.000,00 -420.000 

182.000,00 221.250,00 

Likvider 2012 Likvider 2013 

primo  567.500,00 152.000,00 

Omkostninger  -597.500,00 -1.470.000,00 

Indtægter 182.000,00 1.071.750,00 

Ultimo  152.000,00 -246.250,00 
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Bilag 5  Datagrundlag Figur 10 

Datagrundlag 

Dato Teksten  Konto  Beløb i alt  

31/12 2011 Forudbetaling  Likvider  600.000 

31/12 2011 Forudbetalinger  Forudbetaling fra kunder -600.000 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 Likvider  -32.500 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 I gang. arbejde 32.500 

31/12 2011 Rente tilskrivning  Likvider  247 

31/12 2011 Rente tilskrivning  I gang. arbejde -247 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 I gang. arbejde 0 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 Drift - omkostninger 0 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 I gang. arbejde 0 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 Drift - Indtægter  0 

31/12 2011 Overført resultat  Egenkapital  0 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Likvider  -487.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde 487.500 

31/12 2012 Rente tilskrivning  Likvider  2.130 

31/12 2012 Rente tilskrivning  I gang. arbejde -2.130 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 I gang. arbejde -640.000 

31/12 2012 Regulering af forudbetalinger Forudbetaling fra kunder 192.000 

31/12 2012 Tilgodehavende i alt  tilgodehavende  224.000 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 Likvider  224.000 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde 0 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Omkostninger  0 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 I gang. arbejde 0 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 Omsætninger  0 

31/12 2012 Overført resultat  0 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Likvider  -1.105.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde 1.105.000,00 

31/12 2013 Rente tilskrivning  Likvider  10.605 

31/12 2013 Rente tilskrivning  I gang. arbejde -10.605 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 I gang. arbejde -1.360.000,00 

31/12 2013 Regulering af forudbetalinger Forudbetaling fra kunder 408.000,00 

31/12 2013 Tilgodehavende i alt  tilgodehavende  182.000,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 Likvider  994.000 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde -1.625.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Omkostninger  1.625.000,00 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 I gang. arbejde 2.055.981,58 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 Omsætninger  -2.055.981,58 

31/12 2013 Bonus  Igangværende  -50.000 

31/12 2013 Bonus  tilgodehavende  50.000 

31/12 2013 Overført resultat  
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31/12 2013 Tilgodehavender  Tilgodehavender  -225.000 

31/12 2013 Likvider  Likvider  225.000 

31/12 2013 Rente tilskrivning  Likvider  -7.000 

31/12 2013 Rente tilskrivning  I gang. arbejde 7.000 

Forudbetalinger 2012 Forudbetalinger 2013 

Primo  600.000 408.000 

Regulering -192.000,00 -408.000 

Ultimo  408.000 0 

Igangværende arbejder 2012 31.12.11 31.12.12 

Primo  0 32.253 

Faktureret 2012 0 -640.000 

Renter -247 -2.130 

Omkostninger 2012 32.500 487.500 

32.253 -122.377 

Tilgodehavende 2012  Tilgodehavende 2013 

Primo 0 224.000,00 

Faktureret 2012  640.000,00 1.360.000,00 

Bonus + rente jan. 13 0,00 43.000,00 

Faktiske likvide  -224.000,00 -994.000,00 

Regulering forudbetaling -192.000,00 -408.000 

224.000,00 225.000,00 

Likvider 2012 Likvider 2013 

primo  567.746,58 306.376,58 

Omkostninger  -487.500,00 -1.105.000,00 

Renter 2.130,00 10.605,00 

Indtægter 320.000,00 1.420.000,00 

Regulering forudbetaling -96.000,00 -426.000,00 

Ultimo  306.376,58 205.981,58 
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Bilag 6  Datagrundlag Figur 12 

Dato Teksten  Konto  Beløb i alt  

31/12 2011 Forudbetaling  Likvider  600.000 

31/12 2011 Forudbetalinger  Forudbetaling fra kunder -600.000 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 Likvider  -32.500 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 I gang. arbejde 32.500 

31/12 2011 Rentetilskrivning Likvider  247 

31/12 2011 Rentetilskrivning I gang. arbejde -247 

31/12 2011 Forbrug af omkostninger 2011 I gang. arbejde 0 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 I gang. arbejde 0 

31/12 2011 Indregning omkostninger 2011 Drift - omkostninger 0 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 I gang. arbejde 0 

31/12 2011 Indregning Indtægter 2011 Drift - Indtægter  0 

31/12 2011 Overført resultat  Egenkapital  0 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Likvider  -597.500 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde 597.500 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 I gang. arbejde -600.000 

31/12 2012 Hensættelse til tab  Hensættelse t. tab  -20.018 

31/12 2012 omkostninger  Omkostninger  20.018 

31/12 2012 Regulering af forudbetalinger Forudbetaling fra kunder 180.000 

31/12 2012 Tilgodehavende i alt  Likvider  238.000 

31/12 2012 Samlet faktureret i 2012 tilgodehavende  238.000 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 I gang. arbejde 0 

31/12 2012 Indregning omkostninger 2012 Omkostninger  0 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 I gang. arbejde 0 

31/12 2012 Indregning Indtægter 2012 Omsætninger  0 

31/12 2012 Rentetilskrivning Likvider  2.130 

31/12 2012 Rentetilskrivning I gang. arbejde -2.130 

31/12 2012 Tbf. Hensættelse  Hensættelse t. tab  0,00 

31/12 2012 Tbf. Hensættelse  Omkostninger  0,00 

31/12 2012 Overført resultat  -20.018 

31/12 2012 Rentetilskrivning Likvider  2.130 

31/12 2012 Rentetilskrivning I gang. arbejde -2.130 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Likvider  -1.470.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde 1.470.000,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 I gang. arbejde -1.400.000,00 

31/12 2013 Regulering af forudbetalinger Forudbetaling fra kunder 420.000,00 

31/12 2013 Tilgodehavende i alt  tilgodehavende  50.250,00 

31/12 2013 Samlet faktureret i 2013 Likvider  1.071.750 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 I gang. arbejde -2.100.000,00 

31/12 2013 Indregning omkostninger 2013 Omkostninger  2.100.000,00 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 I gang. arbejde 2.079.981,58 

31/12 2013 Indregning Indtægter 2013 Omsætninger  -2.079.981,58 
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31/12 2013 Tbf. Hensættelse  Hensættelse t. tab  20.018,42 

31/12 2013 Tbf. Hensættelse  Omkostninger  -20.018,42 

31/12 2013 Bonus  I gang. arbejde -75.000 

31/12 2013 Bonus  Tilgodehavende  75.000 

31/12 2013 Rentetilskrivning Likvider  10.605 

31/12 2013 Rentetilskrivning I gang. arbejde -10.605 

31/12 2014 Tilgodehavender  Tilgodehavender  -288.250 

31/12 2014 Likvider  Likvider  288.250 

31/12 2014 Rentetilskrivning Likvider  -8.000 

31/12 2014 Rentetilskrivning I gang. arbejde 8.000 
 

Forudbetalinger 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Primo  0 600.000 420.000 

Indbetaling  600.000 0 0 

Regulering 0 -180.000,00 -420.000 

I alt  600.000 420.000 0 

Igangværende arbejder 2012 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Primo  0 32.253 27.623 

Renter  -247 -2.130 -10.605 

Faktureret 0 -600.000 -1.487.018 

Omkostninger 32.500 597.500 1.470.000 

I alt  32.253 27.623 0 

Tilgodehavende 2012  31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Primo 0 0 238.000,00 

Faktureret 2012  0 600.000,00 1.475.000,00 

Faktiske likvide  0 -182.000,00 -1.071.750,00 

Bonus  0 0 67.000,00 

Regulering forudbetaling 0,00 -180.000,00 -420.000 

I alt  0,00 238.000,00 288.250,00 
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Likvider 2012 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

primo  0 567.746,58 154.376,58 

Omkostninger  -32.500 -597.500,00 -1.470.000,00 

Renter  247 2.130,00 10.605,00 

Indtægter 0 260.000,00 1.428.750,00 

Regulering forudbetaling 600.000 -78.000,00 -432.000,00 

I alt  567.746,58 154.376,58 -308.268,42 
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Bilag 7  Datagrundlag Figur 15 

Posteringer: 

Dato Konto Tekst  Beløb  

31-12-2013 Forudbetalinger Indled. Forudbet. -                                 300.000  

31-12-2013 Likvider Indled. Forudbet.                                    300.000  

31-12-2013 Igangværende arbejder Anv. Omk. I året                                    300.000  

31-12-2013 Likvider Anv. Omk. I året -                                 300.000  

31-12-2013 Omkostninger Årets omk.                                    300.000  

31-12-2013 Igangværende arbejder Årets omk. -                                 300.000  

31-12-2013 Omsætning Årets indtægt                                 1.964.516  

31-12-2013 Igangværende arbejder Årets indtægt -                              1.964.516  

31-12-2014 Likvider Anv. Omk. I året -                                 250.000  

31-12-2014 Igangværende arbejder Anv. Omk. I året                                    250.000  

31-12-2014 Omkostninger Årets omk.                                    250.000  

31-12-2014 Igangværende arbejder Årets omk. -                                 250.000  

31-12-2014 Omsætning Årets indtægt                                 1.637.097  

31-12-2014 Igangværende arbejder Årets indtægt -                              1.637.097  

31-12-2014 Forudbetalinger Nedskrivning af forudbet.                                    300.000  

31-12-2014 Igangværende arbejder Faktureret i året -                              2.030.000  

31-12-2014 Tilgodehavender Tilgodehavende, december 2013                                    169.167  

31-12-2014 Likvider Faktisk indgået i bank                                 1.560.833  

31-12-2015 Likvider Anv. Omk. I året -                                 150.000  

31-12-2015 Igangværende arbejder Anv. Omk. I året                                    150.000  

31-12-2015 Omkostninger Årets omk.                                    150.000  

31-12-2015 Igangværende arbejder Årets omk. -                                 150.000  

31-12-2015 Omsætning Årets indtægt                                    982.258  

31-12-2015 Igangværende arbejder Årets indtægt -                                 982.258  

31-12-2015 Igangværende arbejder Faktureret i året                                 2.030.000  

31-12-2015 Tilgodehavender Faktisk modtaget vedr. Tidl. År -                                 169.167  

31-12-2015 Tilgodehavender Tilgode vedr. Indværende år                                    169.167  

31-12-2015 Likvider Faktisk modtaget i året -                              2.030.000  

31-12-2016 Likvider Anv. Omk. I året -                                 125.000  

31-12-2016 Igangværende arbejder Anv. Omk. I året                                    125.000  

31-12-2016 Omkostninger Årets omk.                                    125.000  

31-12-2016 Igangværende arbejder Årets omk. -                                 125.000  

31-12-2016 Omsætning Årets indtægt                                    818.548  

31-12-2016 Igangværende arbejder Årets indtægt -                                 818.548  

31-12-2016 Igangværende arbejder Faktureret i året                                 2.030.000  

31-12-2016 Tilgodehavender Faktisk modtaget vedr. Tidl. År -                                 169.167  

31-12-2016 Tilgodehavender Tilgode vedr. Indværende år                                    169.167  
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31-12-2016 Likvider Faktisk modtaget i året -                              2.030.000  

31-12-2017 Likvider Anv. Omk. I året -                                 275.000  

31-12-2017 Igangværende arbejder Anv. Omk. I året                                    275.000  

31-12-2017 Omkostninger Årets omk.                                    275.000  

31-12-2017 Igangværende arbejder Årets omk. -                                 275.000  

31-12-2017 Omsætning Årets indtægt                                 1.800.806  

31-12-2017 Igangværende arbejder Årets indtægt -                              1.800.806  

31-12-2017 Igangværende arbejder Faktureret i året                                 2.030.000  

31-12-2017 Tilgodehavender Faktisk modtaget vedr. Tidl. År -                                 169.167  

31-12-2017 Tilgodehavender Tilgode vedr. Indværende år                                    169.167  

31-12-2017 Likvider Faktisk modtaget i året -                              2.030.000  

31-12-2018 Likvider Anv. Omk. I året -                                 450.000  

31-12-2018 Igangværende arbejder Anv. Omk. I året                                    450.000  

31-12-2018 Omkostninger Årets omk.                                    450.000  

31-12-2018 Igangværende arbejder Årets omk. -                                 450.000  

31-12-2018 Omsætning Årets indtægt                                 2.946.774  

31-12-2018 Igangværende arbejder Årets indtægt -                              2.946.774  

31-12-2018 Igangværende arbejder Faktureret i året                                 2.030.000  

31-12-2018 Tilgodehavender Faktisk modtaget vedr. Tidl. År -                                 169.167  

31-12-2018 Tilgodehavender Tilgode vedr. Indværende år                                    169.167  

31-12-2018 Likvider Faktisk modtaget i året -                              2.030.000  

31-12-2019 Tilgodehavender Afsluttende betaling/kontrakt -                                 169.167  

31-12-2019 Likvider Afsluttende betaling/kontrakt                                    169.167  

Igangværende arbejder  
      

 produktionen ej 
opstartet 

 
31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Primo  0 1.964.516 1.571.613 523.871 -687.581 -916.774 0 

Fakt. indtægt  0 -2.030.000 -2.030.000 -2.030.000 -2.030.000 -2.030.000 0 

 Ind. Indægt  1.964.516 1.637.097 982.258 818.548 1.800.806 2.946.774 0 

 Reg. Omk.  0 0 0 0 0 0 0 

 I ALT   1.964.516 1.571.613 523.871 -687.581 -916.774 0 0 
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Tilgodehavender 

 
31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Primo  0 0 169.167 169.167 169.167 169.167 169.167 

Fak. i året  0 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 0 

Indb. 0 -1.860.833 -2.030.000 -2.030.000 -2.030.000 -2.030.000 -169.167 

 I ALT   0 169.167 169.167 169.167 169.167 169.167 0 

Likvider 

 
31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Primo  0 0 1.310.833 3.190.833 5.095.833 6.850.833 8.430.833 

Indb. 300.000 1.560.833 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 169.167 

Omk. -300.000 -250.000 -150.000 -125.000 -275.000 -450.000 0 

 I ALT   0 1.310.833 3.190.833 5.095.833 6.850.833 8.430.833 8.600.000 
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Bilag 8  Datagrundlag Figur 17 

Dato Konto  tekst  Beløb  

31-12-2012 Likvider Forudbetaling                  300.000  

31-12-2012 Forudbetaling Forudbetaling -               300.000  

31-12-2012 Likvider Afholdte omkostninger - Drift -               300.000  

31-12-2012 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - Drift                  300.000  

31-12-2012 Likvider Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                              -    

31-12-2012 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                              -    

31-12-2012 Likvider Afholdte omkostninger - komponenter                              -    

31-12-2012 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - komponenter                              -    

31-12-2012 Omkostninger Omkostningsførsel, 2013, vedligeholdelse                              -    

31-12-2012 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2013, vedligeholdelse                              -    

31-12-2012 Omkostninger Omkostningsførsel, 2013, komponenter                              -    

31-12-2012 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2013, komponenter                              -    

31-12-2012 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2013, vedligeholdelse                              -    

31-12-2012 Omsætning Indtægtsførsel, 2013, vedligeholdelse                              -    

31-12-2012 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2013, komponenter                              -    

31-12-2012 Omsætning Indtægtsførsel, 2013, komponenter                              -    

31-12-2013 Likvider Afholdte omkostninger - Drift -               185.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - Drift                  185.000  

31-12-2013 Likvider Afholdte omkostninger - vedligeholdelse -                  45.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                    45.000  

31-12-2013 Likvider Afholdte omkostninger - komponenter -                  20.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - komponenter                    20.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Faktureret i året -            2.045.000  

31-12-2013 Forudbetalinger Tilbagebet. Forudbet.                  300.000  

31-12-2013 Tilgodehavender Tilgodehavende, december 13                  170.417  

31-12-2013 Likvider Modtaget i året              1.574.583  

31-12-2013 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2013, Drift              1.339.520  

31-12-2013 Omsætning Indtægtsførsel, 2013, Drift -            1.339.520  

31-12-2013 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2013, vedligeholdelse                  401.856  

31-12-2013 Omsætning Indtægtsførsel, 2013, vedligeholdelse -               401.856  

31-12-2013 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2013, komponenter                  303.624  

31-12-2013 Omsætning Indtægtsførsel, 2013, komponenter -               303.624  

31-12-2013 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2013, drift -                  60.000  

31-12-2013 Omkostninger Omkostningsførsel, 2013, drift                    60.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2013, drift -               185.000  

31-12-2013 Omkostninger Omkostningsførsel, 2013, drift                  185.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2013, vedligeholdelse -                  45.000  

31-12-2013 Omkostninger Omkostningsførsel, 2013, vedligeholdelse                    45.000  

31-12-2013 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2013, komponenter -                  20.000  

31-12-2013 Omkostninger Omkostningsførsel, 2013, komponenter                    20.000  
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31-12-2014 Likvider Afholdte omkostninger - Drift -               111.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - Drift                  111.000  

31-12-2014 Likvider Afholdte omkostninger - vedligeholdelse -                  27.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                    27.000  

31-12-2014 Likvider Afholdte omkostninger - komponenter -                  12.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - komponenter                    12.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Faktureret i året -            2.045.000  

31-12-2014 Tilgodehavender Modtaget tilgodehavende, december 13 -               170.417  

31-12-2014 Tilgodehavender Tilgodehavende, december 14                  170.417  

31-12-2014 Likvider Modtaget i året              2.045.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2014, Drift              1.339.520  

31-12-2014 Omsætning Indtægtsførsel, 2014, Drift -            1.339.520  

31-12-2014 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2014, vedligeholdelse                  241.114  

31-12-2014 Omsætning Indtægtsførsel, 2014, vedligeholdelse -               241.114  

31-12-2014 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2014, komponenter                  182.175  

31-12-2014 Omsætning Indtægtsførsel, 2014, komponenter -               182.175  

31-12-2014 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2014, drift -                  60.000  

31-12-2014 Omkostninger Omkostningsførsel, 2014, drift                    60.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2014, drift -               111.000  

31-12-2014 Omkostninger Omkostningsførsel, 2014, drift                  111.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2014, vedligeholdelse -                  27.000  

31-12-2014 Omkostninger Omkostningsførsel, 2014, vedligeholdelse                    27.000  

31-12-2014 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2014, komponenter -                  12.000  

31-12-2014 Omkostninger Omkostningsførsel, 2014, komponenter                    12.000  

31-12-2015 Likvider Afholdte omkostninger - Drift -                  92.500  

31-12-2015 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - Drift                    92.500  

31-12-2015 Likvider Afholdte omkostninger - vedligeholdelse -                  22.500  

31-12-2015 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                    22.500  

31-12-2015 Likvider Afholdte omkostninger - komponenter -                  10.000  

31-12-2015 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - komponenter                    10.000  

31-12-2015 Igangværender arbejder Faktureret i året -            2.045.000  

31-12-2015 Tilgodehavender Modtaget tilgodehavende, december 14 -               170.417  

31-12-2015 Tilgodehavender Tilgodehavende, december 15                  170.417  

31-12-2015 Likvider Modtaget i året              2.045.000  

31-12-2015 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2015, Drift              1.339.520  

31-12-2015 Omsætning Indtægtsførsel, 2015, Drift -            1.339.520  

31-12-2015 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2015, vedligeholdelse                  200.928  

31-12-2015 Omsætning Indtægtsførsel, 2015, vedligeholdelse -               200.928  

31-12-2015 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2015, komponenter                  151.812  

31-12-2015 Omsætning Indtægtsførsel, 2015, komponenter -               151.812  

31-12-2015 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2015, drift -                  60.000  

31-12-2015 Omkostninger Omkostningsførsel, 2015, drift                    60.000  
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31-12-2015 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2015, drift -                  92.500  

31-12-2015 Omkostninger Omkostningsførsel, 2015, drift                    92.500  

31-12-2015 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2015, vedligeholdelse -                  22.500  

31-12-2015 Omkostninger Omkostningsførsel, 2015, vedligeholdelse                    22.500  

31-12-2015 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2015, komponenter -                  10.000  

31-12-2015 Omkostninger Omkostningsførsel, 2015, komponenter                    10.000  

31-12-2016 Likvider Afholdte omkostninger - Drift -               203.500  

31-12-2016 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - Drift                  203.500  

31-12-2016 Likvider Afholdte omkostninger - vedligeholdelse -                  49.500  

31-12-2016 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                    49.500  

31-12-2016 Likvider Afholdte omkostninger - komponenter -                  22.000  

31-12-2016 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - komponenter                    22.000  

31-12-2016 Igangværender arbejder Faktureret i året -            2.045.000  

31-12-2016 Tilgodehavender Modtaget tilgodehavende, december 15 -               170.417  

31-12-2016 Tilgodehavender Tilgodehavende, december 16                  170.417  

31-12-2016 Likvider Modtaget i året              2.045.000  

31-12-2016 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2016, Drift              1.339.520  

31-12-2016 Omsætning Indtægtsførsel, 2016, Drift -            1.339.520  

31-12-2016 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2016, vedligeholdelse                  442.041  

31-12-2016 Omsætning Indtægtsførsel, 2016, vedligeholdelse -               442.041  

31-12-2016 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2016, komponenter                  333.987  

31-12-2016 Omsætning Indtægtsførsel, 2016, komponenter -               333.987  

31-12-2016 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2016, drift -                  60.000  

31-12-2016 Omkostninger Omkostningsførsel, 2016, drift                    60.000  

31-12-2016 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2016, drift -               203.500  

31-12-2016 Omkostninger Omkostningsførsel, 2016, drift                  203.500  

31-12-2016 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2016, vedligeholdelse -                  49.500  

31-12-2016 Omkostninger Omkostningsførsel, 2016, vedligeholdelse                    49.500  

31-12-2016 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2016, komponenter -                  22.000  

31-12-2016 Omkostninger Omkostningsførsel, 2016, komponenter                    22.000  

31-12-2017 Likvider Afholdte omkostninger - Drift -               333.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - Drift                  333.000  

31-12-2017 Likvider Afholdte omkostninger - vedligeholdelse -                  81.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - vedligeholdelse                    81.000  

31-12-2017 Likvider Afholdte omkostninger - komponenter -                  36.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Afholdte omkostninger - komponenter                    36.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Faktureret i året -            2.045.000  

31-12-2017 Tilgodehavender Modtaget tilgodehavende, december 16 -               170.417  

31-12-2017 Tilgodehavender Tilgodehavende, december 17                  170.417  

31-12-2017 Likvider Modtaget i året              2.045.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2017, Drift              1.339.520  

31-12-2017 Omsætning Indtægtsførsel, 2017, Drift -            1.339.520  



Michael Dam-Johansen Indregning af indtægter September 2012 
Steffen Martin Pedersen Revenue Recognition 

132 | P a g e  
 

31-12-2017 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2017, vedligeholdelse                  723.341  

31-12-2017 Omsætning Indtægtsførsel, 2017, vedligeholdelse -               723.341  

31-12-2017 Igangværender arbejder Indtægtsførsel, 2017, komponenter                  546.524  

31-12-2017 Omsætning Indtægtsførsel, 2017, komponenter -               546.524  

31-12-2017 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2017, drift -                  60.000  

31-12-2017 Omkostninger Omkostningsførsel, 2017, drift                    60.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2017, drift -               333.000  

31-12-2017 Omkostninger Omkostningsførsel, 2017, drift                  333.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2017, vedligeholdelse -                  81.000  

31-12-2017 Omkostninger Omkostningsførsel, 2017, vedligeholdelse                    81.000  

31-12-2017 Igangværender arbejder Omkostningsførsel, 2017, komponenter -                  36.000  

31-12-2017 Omkostninger Omkostningsførsel, 2017, komponenter                    36.000  

31-12-2018 Tilgodehavender Modtaget tilgodehavende, december 17 -               170.417  

31-12-2018 Likvider Modtaget tilgodehavende, december 17                  170.417  
 

Tilgodehavende 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 

Primo 0                     -            170.417         170.417         170.417         170.417         170.417  

 Faktureret i året  0      2.045.000      2.045.000     2.045.000      2.045.000     2.045.000     2.045.000  

Indbetaling  0 -1.874.583 -  2.045.000  -  2.045.000  -  2.045.000  -  2.045.000  -  2.045.000  

 I ALT                     -             170.417          170.417         170.417         170.417         170.417         170.417  
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Likvidebeholdning  31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 

Primo 0 0     1.324.583     3.219.583      5.139.583     6.909.583     8.504.583  

Omsætning 0      2.045.000      2.045.000     2.045.000      2.045.000     2.045.000                     -    

 Regulering i tilg.  0 -       170.417                     -           170.417  

 Omkostninger  -    300.000  -       250.000  -      150.000  -     125.000  -      275.000  -     450.000  0 

 Indbetaling        300.000  

 Regulering forud  0 -       300.000            

 I ALT                     -         1.324.583      3.219.583     5.139.583      6.909.583     8.504.583     8.675.000  
 
 
 
 
 Igangværende  31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 

Primo 0          300.000          240.000  -     102.192  -      514.932  -     504.384  -                  0  

Omkostninger        300.000           250.000          150.000         125.000         275.000         450.000  

Reg. oms./fakturering -      282.192  -     352.740            70.548         564.384  

Omkostninger, eft. År 0 -       310.000  -      210.000  -     185.000  -      335.000  -     510.000                     -    

I ALT        300.000           240.000  -      102.192  -     514.932  -      504.384  -                  0  -                  0  
 


