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Kapitel 1 - Executive summary

The purpose of our thesis is to make the readers aware of the new principles governing recognition

and measurement of revenue as specified in IFRS 15 and to make them understand the most material

differences between those principles and those laid down in IAS 18 and IAS 11.

The thesis begins with a short description of the basic accounting theory in order to identify the infor-

mation needs of the reporting entity and the financial statement user. The purpose of this is to enable

the readers of our thesis to gain an understanding of the requirements to which financial reporting

standards are subject. The International Financial Reporting Standards (IFRS) are issued by IASB,

and so it would be relevant to gain an understanding of IASB's focal points underlying their prepara-

tion of new financial reporting standards, including understanding how those focal points support the

information needs of reporting entities and financial statement users.

We have reviewed the current Standards on revenue, IAS 18 and IAS 11, and the future Standard,

IFRS 15, in order to become familiar with their structure and contents. Based on their descriptive par-

agraphs, we have analysed the most significant differences between those standards. The purpose of

the analysis has been to identify the effect of those differences on the recognition and measurement of

revenue.

In order to know the financial statement users' view on and understanding of IFRS 15, we have ana-

lysed the consultation responses submitted to IASB in connection with the publication of the Revised

Exposure Draft. The purpose of this analysis is to identify the key issues commented on by the re-

spondents, including identifying the types of sales contracts expected to be affected by IFRS 15.

Based on the differences identified between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11, we have drawn up two ficti-

tious sales contracts. We have checked the sales contracts for compliance with the provisions of IAS

18/IAS 11 and IFRS 15 to examine the consequences of the differences identified between the Stand-

ards on revenue.

Our basic conclusion is that IFRS 15 results in financial statement users considering revenue recogni-

tion in a new way. The conclusion of our thesis is that various significant differences exist between

IFRS 15 and IAS 18/IAS 11 which will affect the method of recognising sales contracts.

IFRS 15 does not contain any new rules on recognition and measurement of revenue. This Standard

rather provides clarification in this respect, describing a move towards a set of rules eliminating the

wide scope for interpretation.
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Kapitel 2 - Anvendte forkortelser

FASB – Financial Accounting Standards Board

IAS – International Accounting Standards

IASB – International Accounting Standards Board

IFRS – International Financial Reporting Standards

ÅRL – Årsregnskabsloven
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Kapitel 3 – Indledning og problemformulering

De internationale regnskabsstandarder, udstedt af IASB, er over de seneste 15 år blevet udbredt som

det gældende regelsæt for børsnoterede selskaber i Europa. De internationale regnskabsstandarder

anvendes i dag i mere end 100 lande, mens USA blandt andet tillader udenlandske selskaber noteret i

USA, at anvende IFRS. Andre lande, som Kina og Japan, er på vej til at acceptere regelsættet, hvor-

med standarderne er på vej mod en global anerkendelse1.

Den europæiske regnskabsaflæggelse er påvirket væsentligt af kravene i regnskabsstandarderne, da de

fastlægger principperne for indregning og måling, samt angiver hvilken information, der skal oplyses i

årsrapporten.

Som følge af den globale udvidelse af standarderne, stilles der fra både regnskabslæsere og regnskabs-

producenter større krav til standardernes indhold. Der stilles fra disse brugere krav om at regnskabs-

standarderne gengiver det reelle billede af selskabets finansielle situation på målingstidspunktet. Stan-

darderne skal samtidig være anvendelige i mange forskellige brancher, herunder skal det inden for

samme branche være muligt at sammenligne den finansielle information i årsrapporterne.

Dette stiller store krav til standardernes indhold. Regnskabsstandarder som i gennem en længere år-

række har modtaget kritik for ikke at leve op til disse krav, er IAS 18 og IAS 11 samt IAS 17 vedrø-

rende den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter.

Regnskabsstandarderne er blevet kritiseret for ikke at indeholde klart definerede principper for indreg-

ning og måling, hvilket har tilladt regnskabsbrugerne at anvende brede fortolkninger af regelsættet.

Det har medført en forskellighed selskaberne i mellem, hvilket har vanskeliggjort muligheden for

regnskabslæserne at sammenligne den økonomiske information for flere selskaber inden for samme

branche.

Konsekvensen ved en forskellig fortolkning af regnskabstandarderne er, at regnskabslæser, herunder

samfundet, mister tilliden til den information, der oplyses i årsrapporten. Årsrapporten risikerer der-

med at miste sin anvendelighed som følge af den usikkerhed, forholdet medfører regnskabslæserne.

Standarderne er ligeledes blevet kritiseret for, ikke at indeholde krav om oplysning af relevant finan-

siel information set fra regnskabslæserens side. Til imødegåelse af denne kritik er IASB påbegyndt en

konkretisering af udvalgte IFRS standarder for at imødegå den forskellige fortolkning af regnskabs-

standarderne herunder for at forbedre gennemsigtigheden af de årsrapporter, der aflægges efter IFRS.

1 Jf. Deloitte – IFRS introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, side 3.
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Generelt udsteder IASB relativ få nye regnskabsstandarder, og deres fokus har igennem de seneste år

været at forbedre de nuværende regnskabsstandarder. Dette er gjort med et fokus på de grundlæggende

principper for indregning og måling samt at opfylde regnskabslæsernes informationsbehov.

Det har betydet, at de internationale regnskabsstandarder over de seneste år er blevet mere detaljerede,

og at standarderne i et stigende omfang indeholder omfattende oplysningskrav.

IASB har på baggrund af dette fokus udarbejdet en ny regnskabsstandard for indregning af omsætning

i form af IFRS 152. At der udarbejdes en helt ny standard, skal ses som et udtryk for, hvor højt det

prioriteres, at omsætningsstandarden lever op til omverdenens krav. Udarbejdelsen af IFRS 15 har

været et stort projekt, hvilket også ses ved, at IASB har udstedt to Exposure Drafts til regnskabsbru-

gernes kommentering i forbindelse med udarbejdelsen af standarden.

Udarbejdelsen af IFRS 15, skal ses i lyset af et ønske om at udarbejde én standard for indregning af

omsætning. En standard, som skal kunne anvendes på alle typer af salgskontrakter.

Spørgsmålet er nu, om IFRS 15 vil afhjælpe den nuværende kritik af hhv. IAS 18 og IAS 11, herunder

hvilke forskelle som findes mellem standarderne. Dette fører os til den konkrete problemstilling, som

ønskes belyst i denne afhandling.

3.1 Problemformulering

Det ønskes belyst, hvilke væsentlige forskelle der er ved indregning og måling af omsætning ved brug

af IFRS 15 i forhold til IAS 18 og IAS 11?

Ovenstående hovedproblemformulering giver anledning til følgende underspørgsmål, som er blandt de

væsentligste i opgaven:

 Hvilke forhold drøftes i IASB’s opsummering af høringssvar3 ifbm. udstedelsen af IFRS 15?

 Hvilken type af salgskontrakter forventes særligt at blive påvirket ved implementeringen af

IFRS 15?

Formålet med afhandlingen er at gøre læserne af denne afhandling bekendte med de nye principper for

indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS 15 og på baggrund heraf opnå et kendskab til de

væsentlige forskelle, som findes over til IAS 18 og IAS 11.

2 IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers erstatter de nuværende regnskabsstandarder IAS 11 – Con-

struction contracts og IAS 18 - Revenue fra 1. januar 2017.
3 IASB – Project: Revenue recognition – Feedback summary from comment letters and outreach
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3.2 Metodevalg

Den beskrevne problemformulering ovenfor vil vi søge at besvare som omtalt i indeværende afsnit.

Afhandlingens struktur kan illustreres som vist i figur 1.

Figur 1: Afhandlingens strukturelle opbygning
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Nedenfor vil de enkelte kapitler blive beskrevet, og vores fremgangsmåde vil blive begrundet.

Vi vil i kapitel 4 beskrive den grundlæggende regnskabsteori, herunder formålet med den information,

som en årsrapport udtrykker. For at forstå indholdet af IFRS 15 og til dels forskellene mellem IAS

18/IAS 11 og IFRS 15 er det nødvendigt at forstå den grundlæggende regnskabsteori og de principper,

som regnskabsreglerne er opbygget omkring. Det paradigme, som anvendes, har betydning for hvilke

indregnings- og målingsprincipper, der anvendes i regnskabsreglerne.

At det anvendte paradigme har betydning for, hvilke indregningsprincipper der anvendes, kan blandt

andet i Danmark ses i den udvikling, som ÅRL gennemgik tilbage i 2001, da indregnings- og målings-

bestemmelserne på en række regnskabsposter blev ændret. Det skyldtes en tilnærmelse til det formue-

orienterede princip.

Vi vil under den grundlæggende regnskabsteori derfor beskrive paradigmeskiftet fra den transaktions-

baserede tankegang til det formueorienterede princip for at forstå den udvikling, som er sket den sene-

ste årrække i de anvendte regnskabsprincipper, herunder hvilke hensyn skiftet bygger på.

Den grundlæggende regnskabsteori og den internationale begrebsramme vil blive beskrevet i forhold

til regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes interesser. Definitionen af disse parter kan forstås

relativt bredt, hvorfor vi vil beskrive, hvad deres primære interesser er i forhold til årsrapporten. Vi vil

sammenholde interesserne for hhv. regnskabsproducenten og regnskabslæseren, for at få en forståelse

af de behov, der skal tages hensyn til, når en ny regnskabsstandard udarbejdes.

Informationsbehovene for hhv. regnskabsproducenten og regnskabslæseren vil blive belyst med ud-

gangspunkt i de kvalitative begreber anvendt i den internationale begrebsramme (Framework) fra

IASB. Begrebsrammen udgør de grundlæggende principper, som regnskabsstandarderne udarbejdes

efter. Ved at tage udgangspunkt i begrebsrammen fra IASB opnås en forståelse af, hvilke informati-

onsbehov IASB forsøger at tilgodese ved udstedelsen af de internationale regnskabsstandarder.

Kapitel 5 vil indeholde en kort beskrivelse af IASB. For at forstå udviklingen i og formålet med IFRS

15 er det relevant at forstå, i hvilken grad IASB forsøger at opfylde regnskabslæsernes og regnskabs-

producenternes modstridende interesser. Opfyldelsen af de modstridende interesser skal ses i forhold

til påvirkningen af regnskabslæsers nytteværdi og regnskabsproducentens omkostning.

Til belysning af de modstridende interesser vil vi tage udgangspunkt i IAS 17 om leasing, som er midt

i en igangværende ændringsproces. IAS 17 er valgt, fordi ændringsprocessen på nuværende tidspunkt

ikke er afsluttet, og på fin vis illustrerer, hvilke interesser IASB forsøger at afdække med deres regn-

skabsstandarder.
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For at kunne forstå forskellene ved indregning og måling mellem IAS 18 og IAS 11 og den kommende

standard IFRS 15, vil kapitel 6 indeholde en beskrivelse og fortolkning af de nuværende omsætnings-

standarder.

Både IAS 18 og IAS 11 vil inddrages, fordi begge standarder vedrører indregning af omsætning. Beg-

ge standarder erstattes fra 1. januar 2017 af IFRS 15.

Fælles for begge standarder er, at deres formål er at klarlægge den regnskabsmæssige behandling af

indtægter, som er hidrørende fra hhv. salg af varer, levering af tjenesteydelser samt entreprisekontrak-

ter.

I både IAS 18 og IAS 11 er hovedreglen for indregning af omsætning, at det skal ske, når det er sand-

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og disse fordele kan måles pålideligt.

Vi vil for begge regnskabsstandarder beskrive og fortolke principperne for hhv. indregning og måling

af indtægter for at kunne forstå de nuværende omsætningsstandarder.

Kapitel 7 vil indeholde en beskrivelse og fortolkning af IFRS 15 vedrørende indregning af omsætning.

Standarden er offentliggjort den 28. maj 2014 og skal anvendes fra 1. januar 2017. Vi vil beskrive

standardens opbygning samt foretage en detaljeret gennemgang af fem-trins modellen (the five step

model), således vi på baggrund heraf kan foretage en sammenligning af den kommende omsætnings-

standard med de nuværende omsætningsstandarder, som er beskrevet i kapitel 6.

Den beskrivende og fortolkende del i hhv. kapitel 6 og 7 vil primært tage sit udgangspunkt i de grund-

læggende paragraffer samt de paragraffer, som vi vurderer at være ændret mest. Det gøres, fordi opga-

vens formål er at undersøge og beskrive eventuelle forskelle i indregning og måling mellem de nuvæ-

rende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard.

Vi vil inddrage relevante fortolkningsbidrag i begge kapitler, hvor dette er nødvendigt for at forstå

indholdet i standarderne samt udarbejde enkelte taleksempler for at illustrere, hvordan enkelte para-

graffer skal forstås.

Vi vil fremhæve de paragraffer i regnskabsstandarderne, hvor den anvendte ordlyd kan give anledning

til en forskelligartet fortolkning. Dette for at anskueliggøre de udfordringer, som brugerne af standar-

derne er mødt med.

Beskrivelsen af IAS 18 og IAS 11 vil tage udgangspunkt i de officielle danske oversættelser af stan-

darderne for ikke at fejlfortolke de officielle udgaver på engelsk fra IASB.
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IFRS 15 vil tage udgangspunkt i den officielle engelske udgave fra IASB, da standarden på nuværende

tidspunkt ikke er oversat til dansk.

Kapitel 8 vil, med udgangspunkt i de to foregående kapitler, indeholde en analyse af de væsentligste

forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 vedrørende indregning og måling. Vi vil opsummere de

forhold, som vi vurderer, er ændret mest, herunder kommentere på hvilken type af omsætningskon-

trakter, som vi forventer, bliver påvirket heraf. Det vil vi gøre, fordi vi i vores videre analyse vil an-

vende de identificerede forskelle til at opstille to fiktive salgskontrakter. De to fiktive salgskontrakter

opstilles med det formål, at illustrer effekten af de identificerede forskelle.

Efter analysen af de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 vil vi i kapitel 9 med

udgangspunkt i IASB’s opsummering af høringssvar fra IFRS 15 undersøge, hvilken type af salgskon-

trakter som forventes påvirket med hensyn til indregning og måling, baseret på de høringssvar som

respondenterne har tilkendegivet i høringsprocessen.

Ved udarbejdelsen af IFRS 15 har IASB offentliggjort hhv. et diskussionspapir samt to udkast i form

af Exposure Draft ED/2010/6 og Revised Exposure Draft ED/2011/6. Ved udstedelsen af diskussions-

papiret har IASB indhentet tilbagemeldinger fra investorer og andre regnskabslæsere. Disse tilbage-

meldinger er taget til overvejelse og indarbejdet i første udkast af ED/2010/6.

Herefter har IASB afholdt workshops for regnskabsproducenter, hvor de har haft mulighed for at af-

prøve og teste de foreslåede principper på egne salgskontrakter. På baggrund af tilbagemeldinger her-

på har IASB udarbejdet andet udkast i form af ED/2011/6. På andet udkast er det primært regnskabs-

producenter, som har indsendt høringssvar.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Revised Exposure Draft ED/2011/6, som er det seneste udkast før

offentliggørelsen af den endelige IFRS 15. Formålet med at tage udgangspunkt i ED/2011/6 er at opnå

en forståelse af de regnskabsmæssige forhold, som regnskabsproducenterne har givet tilkende i hø-

ringsprocessen. Forståelsen vil vi opnå ved at analysere og sammenholde hhv. ED/2011/6 med den

endelige udgave af IFRS 15.

Vi har valgt denne metode, fordi vi gerne vil identificere, hvilken type af salgskontrakter som forven-

tes at blive påvirket af indførelsen af IFRS 15. I forlængelse af analysen vil vi foretage en vurdering

af, om de pågældende forhold er afklaret i den endelige udgave af IFRS 15.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i IASB’s opsummering af høringssvar, da notatet indeholder en

oversigt over de væsentligste regnskabsmæssige forhold udtrykt af respondenterne. Omfanget af de

bagvedliggende høringssvar er af sådan en størrelse, at det ikke er tidsmæssigt muligt, ved udarbejdel-

sen af denne afhandling, at foretage en lignende undersøgelse.
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IASB’s opsummering af høringssvar anvendes som grundlag for at identificere, hvilken type af salgs-

kontrakter som forventes påvirket af IFRS 15, fordi det underliggende datagrundlag er enormt. Re-

spondenterne er kompetente regnskabsproducenter fra forskellige lande og brancher i hele verden.

Derfor vurderes opsummeringen at give et godt billede af respondenternes modtagelse af og forvent-

ninger til IFRS 15.

Indledningsvist vil vi i kapitel 10 kort beskrive hvilke to fiktive salgskontrakter, som vil blive gen-

nemgået ved indregning og måling efter principperne i hhv. IAS 18/IAS 11 og IFRS 15. De to fiktive

salgskontrakter udarbejdes, så de på bedste vis illustrerer de væsentligste forskelle ved indregning og

måling mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard.

De to fiktive salgskontrakter opstilles derfor med udgangspunkt i konklusionerne i kapitel 8 og 9. Der

opstilles to salgskontrakter, under hensyntagen til afhandlingens maksimale sideantal.

Formålet med at opstille to fiktive salgskontrakter er at illustrere de væsentligste forskelle mellem IAS

18/IAS 11 og IFRS 15, således at læserne af denne afhandling opnår en forståelse af effekten af æn-

dringerne mellem standarderne.

Ved at anvende de forskelle, som vi har identificeret ved at sammenligne IAS 18 og IAS 11 med IFRS

15 i kapitel 8 og 9, opnås nogle salgstransaktioner, bygget på vores teorigennemgang og praktiske

erfaringer fra erhvervslivet. De opstillede salgstransaktioner vil blive gennemgået med simple talek-

sempler ved brug af hhv. de nuværende indregningsprincipper i IAS18/IAS 11 og de kommende ind-

regningsprincipper i IFRS 15.

Vi vil i kapitel 11 baseret på ovenstående analyse udarbejde en konklusion på vores problemformule-

ring.

3.3 Afgrænsning

Med udgangspunkt i afhandlingens problemformulering, samt under hensyntagen til omfanget af af-

handlingen, vil opgaven ikke omhandle omsætning bestående af renter, royalties og udbytter. Dette

uagtet at sådan en omsætning er omfattet af IAS 18 og IFRS 15. Opgaven vil primært omhandle om-

sætning fra varer samt tjenesteydelser, idet de væsentligste problemstillinger vil være knyttet hertil.

Vi vil ligeledes afgrænse os fra at skrive om indregning af omkostninger. IFRS 15 indeholder en ræk-

ke paragraffer, som beskriver, hvorledes omkostninger afholdt i forbindelse med afgivelse af et tilbud

samt afholdt i forbindelse med at opfylde en leveringsforpligtelse skal behandles. Disse vil ikke blive

inddraget i opgaven. Paragrafferne vedrører omkostninger som er afholdt før kontraktindgåelsestids-

punktet og dermed ikke har effekt på, hvordan en given salgstransaktion i øvrigt skal behandles.
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Da opgavens hovedfokus ligger på indregning og måling af omsætning, vil vi afgrænse os fra at analy-

se på oplysningsforpligtelserne. Vi vil kun i begrænset omfang kommentere på de væsentlige forskel-

le, fordi det er relevant at forstå omfanget af noteoplysningerne for at få den fulde forståelse af IFRS

15 og de forskelle, som er foretaget fra IAS 18 og IAS 11. Det understøttes af, at oplysningsforpligtel-

ser er et af de områder, som har undergået de største ændringer, fordi især oplysningskravene under

hhv. IAS 18 og IAS 11 var meget begrænsede og ikke understøttede regnskabslæsernes behov.

Vi vil i øvrigt ikke inddrage øvrige internationale regnskabsstandarder fra IASB, med mindre standar-

derne har væsentlig indflydelse for afhandlingens konklusion. Vi vil således primært omtale IAS 18 og

IAS 11 samt IFRS 15, da opgavens primære fokus er at identificere forskelle mellem disse standarder.

Vi vil i afhandlingen kort beskrive IASB’s rolle som standardsætter, idet deres rolle er væsentlig at

forstå, når indholdet og omfanget af IFRS 15 gennemgås. Vi vil ikke beskrive organisationens opbyg-

ning eller dens udvikling gennem tiden, da dette ikke er relevant for afhandlingens konklusion.

I forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 15 har IASB afholdt to høringsrunder, hvoraf vi har inddraget

IASB’s opsummering af høringssvar fra anden runde til brug for besvarelsen af vores problemformu-

lering. Selve høringsprocessen og dens forløb vil ikke blive beskrevet, da dette ikke er relevant.

Vi vil i afhandlingen ikke inddrage de revisionsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS

15. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, der med sin revisionspåtegning tilkendegiver, hvor-

vidt årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets finansielle situation, baseret på den informa-

tion, som er tilgængelig på påtegningstidspunktet.

I revisors rolle som kontrollant, har revisor dermed en betydelig indflydelse på, hvordan regnskabsreg-

lerne skal fortolkes. Denne fortolkning foretages i fællesskab med selskabets ledelse ved årsrapportens

udarbejdelse, hvorfor vi i denne afhandling vil sidestille revisor med regnskabsproducenten.

Det er væsentligt, at ovenstående valg ikke misforstås, og at denne fortolkning ikke sammenholdes

med de gældende regler om, at revisor ikke må assistere med regnskabsudarbejdelsen for børsnoterede

virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. Det må heller ikke forstås således, at revisors og

virksomhedsledelsens ansvar ved udarbejdelsen af en retvisende årsrapport er identisk.

Vi vil i afhandlingen ikke komme ind på interesseforskellene mellem revisor og virksomhedsledelsen i

øvrige henseender omkring det indbydes kunde/klientforhold, idet dette ikke er væsentligt for afhand-

lingens problemstilling.
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3.4 Kildekritik

Indeværende opgave er en afhandling på cand.merc.aud-studiet på Copenhagen Business School. Af-

handlingen er udarbejdet af 2 studerende, med 7 års praktisk erhvervserfaring inden for revisionsfaget.

Hvor der i afhandlingen er inddraget eksempler på praktisk erfaring, er det således underbygget af de

studerendes egne erfaringer.

Det forventes, at læseren af afhandlingen har kendskab til grundlæggende regnskabsteori, og på bag-

grund heraf er i stand til at anvende afhandlingen som et supplement til vurdering af de problemstillin-

ger, som ligger forud for implementeringen af IFRS 15.

Ved afhandlingens udarbejdelse er der taget udgangspunkt i officielle regnskabsstandarder samt for-

tolkningsbidrag fra IASB for at mindske risikoen for fejlinformation. Som følge af at IFRS 15 udeluk-

kende er offentliggjort på engelsk, kan der være en risiko for fejlfortolkning af de engelske begreber.

Til brug for forståelsen af omsætningsstandarderne er der i afhandlingen er endvidere inddraget mate-

riale fra en række store revisionshuse. Konklusioner baseret herpå, vil således være præget af den en-

kelte revisionsvirksomheds fortolkning af standarderne. Materialet vurderes at være pålideligt, idet

materialet er udarbejdet af afdelinger med ekspertise inden for internationale regnskabsstandarder.

Indsamling af de i afhandlingen anvendte data, er sket frem til og med den 1. oktober 2014. Der vil

således ikke være inddraget materiale af nyere dato end denne. Vi er bevidste om, at emnet er meget

oppe i tiden, og vi vil derfor ved evt. nyere materiale med relevans for afhandlingen, kunne inddrage

dette i vores perspektivering eller ved det mundtlige forsvar af afhandlingen, og dermed ikke direkte i

besvarelsen af problemformuleringen.

Der henvises løbende gennem afhandlingen til anvendt kildemateriale.
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Kapitel 4 - Grundlæggende regnskabsteori

Den grundlæggende regnskabsteori gennemgås, for at opnå en forståelse af den information, som en årsrapport

har til formål at udtrykke. Den grundlæggende regnskabsteori vil blive beskrevet i forhold til regnskabslæsernes

og regnskabsproducenternes interesser med det formål at belyse de enkeltes behov, der skal tages hensyn til, når

en ny regnskabsstandard udarbejdes.

4.1 Grundlæggende regnskabsprincipper

Helt overordnet kan det siges, at en årsrapport er en redegørelse for en virksomheds økonomiske ud-

vikling over tid, idet årsrapporten udarbejdes på baggrund af historisk information tilgængelig på

regnskabsaflæggelsestidspunktet.

Historisk set har den danske regnskabsregulering været baseret på et transaktionsbaseret kostprisprin-

cip (præstationsorienterede paradigme), dvs. hvor årets resultat var baseret på faktiske transaktioner.

Årets resultat har efter dette princip været opgjort som et kasseprincip, hvor indtægter og udgifter blev

opgjort. Styrken ved dette princip var, som følge af den transaktionsbaserede tankegang, at resultatop-

gørelsen var velegnet til analyse og prognoseformål.

Gennem den seneste årrække er dette princip blevet erstattet af en balanceorienteret tilgang (formue-

orienteret paradigme)4, hvor årets resultat opgøres som forskellen mellem virksomhedens aktiver og

forpligtelser.

Hovedprincippet for indregning af indtægter kan nu formuleres således, at indregningen skal ske på

baggrund af en historisk begivenhed eller transaktion, der medfører en sandsynlig fremtidig økono-

misk fordel for virksomheden. Det medfører, at indtægtsbegrebet kan opdeles i hhv. omsætning og

gevinster5.

Omsætning kan defineres som en indtægt hidrørende fra virksomhedens ordinære aktivitet som ek-

sempelvis salg af varer og tjenesteydelser, honorarindtægter samt renter og udbytter. Gevinstbegrebet

omfatter de indtægter, som ikke hidrører fra selskabets ordinære aktivitet, hvilket typisk vil være øvri-

ge økonomiske fordele, som tilfalder virksomheden.

4 Finansiel Rapportering, side 79
5 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A41
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Omkostninger indregnes indirekte efter et matching-princip, dvs. at omkostninger indregnes kombine-

ret med indtægten fra en historisk begivenhed eller transaktion. Matching-princippet er et grundlæg-

gende begreb i det præstationsorienterede paradigme, i det princippet bygger på årsagssammenhæng

mellem omsætning og omkostninger6 i resultatopgørelsen.

Matching-princippet opfyldes også ved den formueorienterede teori gennem klassificeringen af om-

sætning og omkostninger vedrørende selskabets ordinære driftsaktivitet herunder afskrivninger samt

øvrige værdireguleringer.

Det betyder, at både realiserede og urealiserede værdistigninger og fald i hhv. aktiver og forpligtelser

indregnes i resultatopgørelsen. Den formueorienterede teori har på den måde et større fokus på virk-

somhedens formueværdi (aktiver minus passiver), idet formueværdien søges oplyst på det tidspunkt,

hvor årsrapporten aflægges.

Paradigmeskiftet skal ses i lyset af den internationale samfundsmæssige efterspørgsel, om at årsrap-

porten i en større grad skal opfylde den eksterne regnskabslæsers informationsbehov, herunder ønsket

om at egenkapitalværdien skal afspejle kursværdien på aktiemarkedet.

Det øget fokus på at opfylde regnskabslæsers informationsbehov skal som skrevet ovenfor, ses i sam-

menhæng med det internationale behov på det frie kapitalmarked, for at kunne sammenligne de offici-

elle årsrapporter for selskaber på tværs af landegrænser samt selskaber indenfor samme branche.

Denne målsætning medfører dog en række samfundsmæssige udfordringer, blandt andet ved at de

enkelte virksomheder pålægges en væsentlig omkostningsbyrde i forbindelse med udarbejdelsen af

den officielle årsrapport.

4.2 Regnskabslæsers informationsbehov

Indledningsvist skal det fastlægges, hvorledes regnskabslæser i denne afhandling skal forstås, idet

regnskabslæser er et vidt begreb. Regnskabslæser er de brugere af den officielle årsrapport, der analy-

serer og foretager økonomiske beslutninger herudfra. Regnskabslæser vil derfor primært være mulige

investorer eller kapitaludbydere i form af et pengeinstitut eller andre virksomheder.

Regnskabslæsernes informationsbehov er af IASB forsøgt afdækket i deres begrebsramme. Begrebs-

rammens formål7 er bl.a. at ”være en hjælp ved harmonisering af regnskabsreguleringen ved at ind-

skrænke antallet af mulige behandlingsformer” og at ”være en hjælp for regnskabslæser ved deres

forståelse af den information, som gives i en årsrapport”.

6 Omkostninger måles på baggrund af det medgåede ressourceforbrug til kostpris jf. Finansiel Rapportering, side

101.
7 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, side 101.
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Det kan dermed indledningsvist konkluderes, at begrebsrammens formål er at harmonisere regnskabs-

reguleringen, dvs. at sikre at en given transaktion behandles ens i to forskellige virksomheder, således

at årsrapporterne udarbejdes efter samme principper. Med andre ord kan det siges, at begrebsrammen

søger at indskrænke brede fortolkningsmuligheder for at mindske inkonsistens.

Herudover er det begrebsrammens formål at gøre den information, som oplyses i årsrapporten forståe-

lig og brugbar for regnskabslæseren. Information, som ikke er forståelig, giver i sagens natur ingen

værdi for regnskabslæseren.

Ovenstående formål understøttes af følgende kvalitative begreber, som uddybes nedenfor:

 Relevans (relevance) 8

 Troværdig repræsentation (faithful representation)9

Overordnet set kan det siges, at information er relevant, når den har betydning for regnskabslæsernes

økonomiske beslutning eller påvirkning herpå. Information er relevant, når ”Financial information is

capable of making a difference in decisions if it has predictive value, confirmatory value or both”10.

Understøttende hertil kan det siges, at information skal være forudsigende og bekræftende, for at den

har værdi for regnskabslæseren.

En økonomisk beslutning kan omfatte vidt forskellige kapitaltransaktioner. Som eksempler på transak-

tioner kan bl.a. nævnes at:

 foretage køb og salg af værdipapirer og kapitalandele

 yde lånekapital

 foretage økonomisk samhandel

Disse transaktioner er ikke uden økonomisk risiko for regnskabslæseren, hvorfor der efterspørges en

fremadrettet information11 i årsrapporten for på den måde, at være i stand til at foretage den økonomi-

ske beslutning på et så oplyst grundlag som muligt.

Den fremadrettede information er bl.a. forsøgt opfyldt af de regulatoriske myndigheder ved i større

grad at anvende indregnings- og målingsprincipper som dagsværdi og salgsværdi fremfor historisk

kostpris i regnskabsreglerne.

8 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A29
9 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A30
10 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A29, pkt. QC7
11 Se definition af fremadrettet information side 20.
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Paradigmeskiftet betyder i praksis, at virksomhedens aktiver og forpligtelser i årsrapporten i større

grad afspejler nutidsværdien fremfor den historiske værdi på tidspunktet, hvor årsrapporten aflægges.

Troværdig repræsentation12 betyder, at informationen i en årsrapport skal være complete, neutral and

free from error. Det betyder med andre ord, at informationen skal indregnes på baggrund af indhold

frem for formalia, at aktiver og forpligtelser samt andre oplysninger ikke må over- eller undervurderes,

samt at alle ens transaktioner skal medtages. Free from error vil sjældent være muligt, hvorfor begre-

bet skal efterleves i det omfang, det er praktisk muligt.

Til at understøtte begreberne relevans og troværdig repræsentation er udarbejdet fire understøttende

begreber i form af comparability, verifiability, timeliness and understandability. Begreberne under-

støtter brugbarheden af den pågældende information, og kan være en hjælp til at fastlægge, hvilken

information af to begivenheder, som skal oplyses i årsrapporten, hvis begge begivenheder anses for

værende relevante og troværdig repræsenteret.

De fire understøttende begreber betyder, at regnskabslæser skal være i stand til at opnå en forståelse af

det faktiske forhold, samt at det skal være muligt at sammenligne informationen i én årsrapport med

en årsrapport fra et andet selskab, samt at den information, som oplyses, skal være så aktuel som over-

hovedet mulig.

To begivenheder omfattende samme forhold vil i teorien godt kunne opfylde begrebet relevans og

troværdig repræsentation. I det tilfælde vil de fire ovenstående understøttende begreber, skulle tages i

brug for at afgøre, hvilken begivenhed som skal indarbejdes i årsrapporten. Det kan illustreres på føl-

gende måde, hvor den begivenhed, som er nyest i tid, skal anvendes:

Figur 2: Illustration af timeliness

Kilde: Egen tilvirkning

Det kan dermed fastslås, at det grundlæggende teoretiske princip for de regulatoriske regnskabsregler

bygger på den normative regnskabsteori, som forsøger at anvise, hvordan et årsregnskab på bedste vis

skal udarbejdes baseret på en given målsætning. En målsætning kunne være at tilfredsstille regnskabs-

læsers informationsbehov.

12 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A30, pkt. QC12

Tidslinje

Ikke aktuel
information
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En målsætning som blandt andet den internationale regnskabsudsteder IASB til dels forsøger at efter-

leve ved deres udstedelse af International Financial Reporting Standards (IFRS’er).

Vi vil ikke nærmere i afhandlingen komme ind på den normative regnskabsteori, da dette ikke er af-

handlingens fokus. Det skal blot fastslås, at IASB i deres regulatoriske proces ved udstedelse af nye

regnskabsstandarder forsøger at efterleve regnskabslæserens informationsbehov. For en yderligere

beskrivelse henvises til kapitel 5 vedrørende IASB.

4.3 Regnskabsproducentens interesser

Modstridende med regnskabslæsers informationsbehov er regnskabsproducentens interesser. Regn-

skabsproducenten skal i denne afhandling forstås som virksomhedsledelsen, der har ansvaret for at

udarbejde virksomhedens årsrapport.

Regnskabsproducenten skal herudover forstås som virksomhedens revisor, idet begge parter har væ-

sentlig indflydelse på, hvordan årsrapporten præsenteres, samt hvordan regnskabsreglerne fortolkes.

Denne forståelse af regnskabsproducenten antages at forudsætte, at den information, som indarbejdes i

årsrapporten, er troværdig. Troværdigheden af den information som oplyses, vil ikke blive kommente-

ret yderligere i afhandlingen, da dette ikke er opgavens fokus.

Regnskabsproducentens interesser vil primært være baseret på egne interesser, forstået på den måde at

regnskabsproducenten ønsker at tilpasse årsrapporten til det behov, årsrapporten skal opfylde. Eksem-

pelvis om selskabet på baggrund af årsrapporten skal indhente ekstern lånefinansiering, eller hvordan

selskabet i øvrigt ønsker sig positioneret på det finansielle marked.

Netop disse forhold kan spille en væsentlig rolle i den information, som ønskes indarbejdet i årsrap-

porten, herunder hvordan regnskabsreglerne fortolkes. Ved brede fortolkningsmuligheder i regnskabs-

reglerne giver det regnskabsproducenten mulighed for på egen måde at påvirke indholdet i årsrappor-

ten.

Indhold skal forstås som, hvordan en given begivenhed behandles mht. indregning og måling, samt

hvilken information som oplyses i tilknytning hertil. Hvordan en bred fortolkning er mulig, vil blive

uddybet i Kapitel 5 – International Accounting Standards Board.

Virksomhedsledelsen vil som udgangspunkt have en formodet holdning om at tilbageholde så meget

intern information som muligt. Intern information kan være mange forskellige oplysninger, relevante

som ikke-relevante, når der aflægges en årsrapport.

Hvornår en oplysning er relevant, er et bredt spørgsmål, som afhænger af regnskabslæseren og dennes

informationsbehov. Det vil altså kunne have mange forskellige svar.
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Set fra virksomhedsledelsens synspunkt vil begrebet intern information, kunne opdeles i to grupper:

 Information fra bindende aftaler

 Fremadrettet information

Information fra bindende aftaler omfatter den information, som hidrører fra begivenheder tilbage i tid.

Det vil omfatte information fra underskrevne salgsaftaler, leasingaftaler og øvrige købsaftaler, hvor

der ligger en bindende aftale, som strækker sig ud i fremtiden.

Jo større krav, der foreligger fra den regulatoriske myndighed, om at virksomhederne skal oplyse in-

formation fra bindende aftaler, vil i sin natur øge den administrative byrde hos virksomhederne og

sætte endnu større krav til virksomhedernes interne processer.

Fremadrettet information omfatter den information, som ikke hidrører fra en begivenhed tilbage i tid.

Det skal forstås, som den information virksomheden selv udarbejder i form af prognoser, budgetter,

salgsstrategier mv. At denne type information ikke ønskes oplyst, skyldes at den fremadrettede infor-

mation, kan bruges af selskabets konkurrenter til at få et indblik i selskabets finansielle situation, stra-

tegier mm. og hermed skabe sig en konkurrencemæssig fordel, hvilket vil kunne skade virksomheden.

Den information, som kommer fra bindende aftaler, vil primært være den information som den regula-

toriske myndighed i et vist omfang søger at indarbejde som krav i regnskabsstandarderne, mens den

fremadrettede information i et vist omfang offentliggøres via børsmeddelelser.

Hvorfor denne type af information ikke indarbejdes i regnskabsstandarderne kan skyldes flere årsager.

En væsentlig årsag er, at det formentlig vil være svært at kontrollere, hvorvidt den type af information

er troværdigt repræsenteret.

4.4 Opsummering

Det kan baseret på ovenstående fastslås, at der fra den regulatoriske myndighed er en række sam-

fundsmæssige synspunkter, der skal tages højde for, når regnskabsreglerne fastlægges. På den ene side

skal der tages højde for regnskabslæserne og deres informationsbehov, da de manglende oplysninger

ellers vil begrænse kapitalstrømmene på det frie kapitalmarked.

På den anden siden skal der tages hensyn til regnskabsproducentens modstridende interesse i at oplyse

virksomhedsfølsomme oplysninger, som regnskabsproducentens konkurrenter kan bruge til at skabe

sig en konkurrencemæssig fordel. At oplyse intern information giver i øvrigt også anledning til øvrige

problemstillinger i form af, hvordan det kan sikres, at den interne information er troværdig og i øvrigt

afspejler ledelsens faktiske forventning til fremtiden.
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Reguleringen af regnskabsreglerne kan overordnet set ske enten ved lovregulering eller ved en mar-

kedsløsning. Ved lovgivning vil den regulatoriske myndighed fastlægge oplysningskravene i et forsøg

på at finde en acceptabel balance mellem de modstridende interesser fra regnskabslæseren og regn-

skabsproducenten.

Ved en markedsløsning vil markedet selv regulere informationsbehovet baseret på de faktiske om-

stændigheder. Denne markedstilpasning kan sammenlignes med begrebet udbud og efterspørgsel, som

det kendes ved en normal prisfastsættelse.

I denne afhandling vil der udelukkende blive fokuseret på regulering ved lovgiver, da IASB agerer

som regnskabsregulator ved at udstede internationale regnskabsstandarder på international plan.
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Kapitel 5 – International Accounting Standards Board

IASB’s rolle som international standardsætter vil blive undersøgt med det formål at opnå en forståelse af IASB’s

position set i forhold til regnskabslæserens og regnskabsproducentens interesser. IASB’s position underbygges

med udviklingen i en anden højaktuel regnskabsstandard for at opnå kendskab til hensigten med IFRS 15.

5.1 Indledning

IASB er en privat organisation, som udvikler og udsteder13 internationale regnskabsstandarder, i form

af IFRS. IFRS’erne er anerkendte regnskabsregler for børsnoterede selskaber i Europa, og den globale

udbredelse har medvirket til en stor succes, hvor flere og flere lande tillader anvendelse af IFRS. Den-

ne udvikling anses som et stort skridt på vej mod en global anvendelse af IFRS14. Over 100 lande har

indført krav om brug af IFRS, mens ganske få lande har foretaget nationale ændringer ved gennemfø-

relse af standarderne i de enkelte lande15.

IASB er hen over deres levetid blevet mere og mere respekteret som den indflydelsesrige og ledende

standardsætter i verden, hvor de med deres gode høringsprocesser og strukturerede tilgang til udarbej-

delse af processerne er accepteret på verdensplan.

IASB har historisk set udarbejdet deres standarder ud fra et principbaseret synspunkt, forstået på den

måde at standarderne er bygget op omkring nogle overordnede principper, understøttet af en række

specifikke regler. Det har, inden for visse standarder, medført brede fortolkningsmuligheder for regn-

skabsproducenterne, især ved komplekse transaktioner.

Det ses blandt andet ved at de nuværende standarder vedrørende omsætning, hvor der ikke er direkte

krav til, hvorledes indregning og måling skal håndteres ved komplekse transaktioner. Som følge af de

til tider brede fortolkningsmuligheder er der udarbejdet en række understøttende fortolkningsbidrag til

brug for, hvordan regnskabsstandarderne skal forstås og fortolkes.

13 Standarder og fortolkningsbidrag skal gennemgå en godkendelsesproces i EU, før de bliver en del af EU-

lovgivningen, og dermed kan anvendes ved aflæggelse af regnskaber i EU jf. Deloitte – IFRS, introduktion til de

internationale regnskabsstandarder 2013, side 12.
14 jf. Deloitte – IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, side 3.
15http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/Status%20paa%20kommende%20st

andarder%20fra%20IASB
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Det er i modsætning til FASB16, som har udarbejdet sin regnskabsregulering ud fra et meget detailori-

enteret princip, hvor regnskabsproducenten i mindre grad har mulighed for at fortolke regelsættet. Det

detailorienterede princip har medført et stort antal af standarder, hvori der er indarbejdet fortolknings-

bidrag og eksempler på brancheniveau.

Implementering og anvendelsen af IFRS i en virksomheds årsrapport er kendetegnende ved, at det ofte

er en kompleks og omkostningstung proces, der kræver mange ressourcer i den enkelte virksomhed.

Konsekvensen ved anvendelsen af IFRS17 som begrebsramme er, at regnskabsproducenterne i større

grad skal være forandringsparate og tilpasningsdygtige til det løbende regulerende regelsæt. Denne

løbende udvikling og fortolkning af regnskabsstandarderne har derfor stor betydning for virksomhe-

den, og det vil kræve en tilpasning af hele virksomheden at leve op til det til tider omfattende regelsæt.

At IFRS-regelsættet er omfattende, ses især på omfanget af noteoplysninger og informationer, som

skal gives i tilknytning til taldelen18. IASB er opmærksomme på problemstillingen, hvilket har med-

virket til et øget fokus på Cutting Clutter, som er et udtryk for at reducere årsregnskabets længde ved

at skære overflødig tekst og tal fra og dermed forbedre informationsværdien og læsbarheden for regn-

skabslæser19.

Cutting Clutter synes umiddelbart at være i god sammenhæng med begreberne relevans og troværdig

repræsentation fra begrebsrammen for IASB, som omtalt i afsnit 4.2 Regnskabslæserens informations-

behov.

5.2 IASB’s position mellem regnskabsproducenten og regnskabslæseren

For at forstå udviklingen i de nye regnskabsstandarder fra IASB og disses formål, er det relevant at

forstå IASB’s position mellem regnskabsproducenten og regnskabslæseren. Dette for at forstå hvilke

interesser som søges at efterleves ved indholdet og kravene i IFRS’erne.

IAS 17 vedrørende behandling af leasingkontrakter er en standard, som fint illustrerer IASB’s position

mellem regnskabsproducenten og regnskabslæseren, og som gennem de seneste år har tiltrukket sig

megen opmærksomhed fra regnskabsproducenter og regnskabslæsere. Det som følge af at IASB i juli

2009 offentliggjorde et diskussionspapir vedrørende forslag til ændringer til den nuværende stan-

dard20, som medførte markante ændringer til, hvordan leasing skal behandles i årsregnskabet.

16 FASB er en selvstændig amerikansk organisation, hvis primære formål er at udvikle accepterede regnskabs-

principper (GAAP) i USA i offentlighedens interesse.
17 jf. Deloitte – IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, side 13.
18 At oplysningskravene er omfattende, skal ses i forhold til de gældende oplysningskrav efter ÅRL.
19 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/en-skarp-aarsrapport.jhtml
20 http://www.iasplus.com/en/news/2009/March/news5100



24

Før diskussionspapiret uddybes nærmere, vil den nuværende IAS 17 kort blive beskrevet for at give en

forståelse af de ændringer, som diskussionspapiret lagde op til. Den nuværende IAS 17 skelner mellem

definitionerne finansiel21- og operationel22 leasing. Sådan som den nuværende standard om leasing er

formuleret, betyder det, at flertallet af de eksisterende leasingkontrakter ikke indregnes i balancen,

selvom kontrakterne indeholder betydelige elementer af finansiering23.

Det betyder blandt andet, at årsrapporter udarbejdet af luftfartselskaber er svært sammenlignelige, idet

indregning af leasingaktivet og leasingforpligtelsen afhænger af sondringen mellem finansiel- og ope-

rationel leasing. Det betyder i praksis, at ét luftfartselskab vil have indregnet dens leasingkontrakter i

balancen, mens ét andet luftfartselskab ikke vil have dens luftfaretøjer indregnet i balancen.

Det har medført, at den nuværende standard om leasing har været kritiseret for ikke at understøtte

sammenligneligheden af årsrapporter inden for samme branche, idet de fleste leasingkontrakter ikke

indregnes i leasingtagers balance, som følge af klassifikationen som operationel leasing.

Hovedprincippet i ovennævnte diskussionspapir24 var, at alle leasingkontrakter skulle indregnes som et

aktiv, der repræsenterede virksomhedens rettighed til at bruge det leasede aktiv (the 'right-of-use' as-

set25) samt en forpligtelse svarende til den forpligtende leje. Den regnskabsmæssige behandling, som

foreslået i diskussionspapiret, har siden udviklet sig, dog således at princippet the 'right-of-use' asset

fortsat er bibeholdt. I august 2010 offentliggjorde IASB deres første udkast, og i maj 2013 blev offent-

liggjort et revideret udkast.

Ændringerne gennem processen har medført, at principperne for indregning og måling har tilnærmet

sig de nuværende principper i IAS 17 vedrørende finansiel leasing, som er defineret jf. IFRIC 426,

således at ændringerne ikke er så markante som først forslået, bl.a. fordi leasingkontrakter med en

løbetid på under 12 måneder ikke omfattes af reglerne.

Ændringerne til leasingstandarden har til formål at forbedre og øge sammenligneligheden af den regn-

skabsmæssige behandling af leasing.

21 Leasingaftalen skal indregnes i balancen som et leasingaktiv og en leasingforpligtelse.
22 Leasingydelser skal indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen løbende henover leasingperioden på et

lineært grundlag.
23 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/HoogervorstTaleLSE
24 Diskussionspapiret omhandler primært leasingtagers behandling af leasingkontrakter.
25 http://www.iasplus.com/en/news/2009/March/news5100
26 IFRIC 4 – Determining Whether an Arrangement Contains a Lease er et fortolkningsbidrag til IAS 17
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Det betyder blandt andet, at standarden skal øge gennemsigtigheden om gældsniveauet, for de leasede

aktiver, som virksomheden anvender, samt de risici som virksomheden har påtaget sig ved brugen af

leasing27. Dette ved at en større andel af leasingkontrakter fremadrettet skal indregnes i balancen.

De foreslåede ændringer vil derfor have en væsentlig effekt på balanceværdierne i årsrapporterne,

hvilket særligt understøtter regnskabslæsers behov for viden om den faktiske og reelle størrelse af

selskabets forpligtelser. Ændringerne vil samtidig afhjælpe den problemstilling, at regnskabslæser, ved

den nuværende standard, selv skal vurdere størrelsen på den ”skjulte” finansielle gearing ud fra en

skønsmæssig vurdering, hvilket i sin natur giver en væsentlig usikkerhed ved beregning af økonomi-

ske nøgletal. Formålet hermed har været at tilgodese informationsbehovet for regnskabslæserne, her-

under understøtte IASB’s egne grundlæggende principper i begrebsrammen.

Grundlæggende viser udviklingen fra diskussionspapiret til det seneste reviderede udkast af IAS 17,

hvordan IASB er positioneret som regnskabsudsteder i forholdet mellem regnskabsproducenten og

regnskabslæseren. Det er forsøgt illustreret i figur 3, som viser, at IASB generelt er placeret tættest på

regnskabslæseren i et forsøg på at dække dennes informationsbehov (markeret med rød cirkel). Som

udviklingen viser ved de foreslåede ændringer til IAS 17, har IASB måtte tilnærme sig regnskabspro-

ducenterne (markeret med grøn cirkel), i det de oprindelige indregningsregler i diskussionspapiret

mødte stor kritik. Herunder måtte det konstateres, at regnskabsproducentens samfundsmæssige om-

kostning ved at leve op til ændringerne var for høje i forhold til informationsniveauet for regnskabslæ-

seren.

Figur 3: IASB’s position mellem regnskabsproducent og regnskabslæser ved dækning af informati-

onsbehov.

Kilde: Egen tilvirkning

27http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/Udkast%20til%20ny%20internation

al%20standard%20om%20leasing



26

5.3 Opsummering

Det er tydeligt, at IASB har forsøgt at gå langt, for at opfylde regnskabslæsernes informationsbehov

ved ændringen af IAS 17. Det kan konkluderes, at IASB generelt er positioneret tættere på regnskabs-

læser end på regnskabsproducenten.

Ved udstedelse af nye og/eller ændringer til nuværende standarder samarbejder IASB med FASB.

Samarbejdet mellem de to organisationer skyldes, at man ønsker at bringe standarderne i IFRS og US-

GAAP så tæt på hinanden som muligt, idet begge regnskabsreguleringers formål er, at ”forsyne kredi-

torer og investorer med den nødvendige og relevante information til at træffe deres beslutninger

på”28.

Processen for udarbejdelsen af IFRS 15 har taget udspring i regnskabsreguleringens formål. IASB har

haft særlig fokus på at indhente tilbagemeldinger fra forskellige investorer (regnskabslæsere). Investo-

rer analyserer mange regnskaber, hvor særligt omsætningen er en vigtig parameter i deres regnskabs-

analyse. Ved udviklingen af IFRS 15 har input fra investorer blandt andet haft en påvirkning på den

endelige udgave af omsætningsstandarden.

Udarbejdelsesprocessen har også været påvirket af regnskabsproducenters input, hvor de gennem

workshops og høringssvar har kommenteret på principperne i IFRS 15. Regnskabsproducenterne har

haft mulighed for at teste principperne på deres egne kontrakter, og derefter rapportere om resultatet.

Ændringerne til IFRS 15 (herunder i øvrigt også til IAS 17) ses præget af at i større grad at indeholde

fortolkningsbidrag samt illustrationer og eksempler på, hvordan standarderne skal forstås. Det elimine-

rer dermed den brede fortolkningsmulighed for regnskabsproducenten.

Det kan afslutningsvist konkluderes, at IASB forsøger at minimere de brede fortolkningsmuligheder

samt at øge sammenligneligheden af regnskaber for virksomheder i samme branche. Det leder os vide-

re til en beskrivelse af de nuværende standarder vedrørende indregning af omsætning.

28 http://da.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
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Kapitel 6 - Nuværende omsætningsstandarder

De nuværende omsætningsstandarder, IAS 18 – Indtægtsførsel og IAS 11 – Entreprisekontrakter gennemgås, for

at opnå et kendskab til standardernes opbygning og indhold. Forståelsen af standardernes indhold underbygges

af illustrationer og eksempler fra praksis.

6.1 IAS 18 – Indtægtsførsel

6.1.1 Formål

Formålet med IAS 18 er at klarlægge den regnskabsmæssige behandling af indtægter. Indtægter defi-

neres, jf. IAS 18, som ”stigninger i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af tilgang eller værdi-

stigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i egenkapitalen, bortset fra stigninger

ved indskud fra ejere”. Indtægter omfatter derfor både omsætning og gevinster.

Den primære problemstilling ved den regnskabsmæssige behandling af indtægter, herunder specifikt

omsætningen, er vurderingen af den tidsmæssige indregning. Som hovedregel indregnes indtægter,

”når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og disse fordele kan

måles pålideligt”. Standarden er udarbejdet med det formål, at kunne hjælpe regnskabsproducenten

med at identificere kriterierne for indregning af omsætning.

6.1.2 Definitioner

I IAS 18 defineres omsætning, som ”indtægter, der opstår i forbindelse med virksomhedens ordinære

drift” og kan omfatte følgende transaktioner og begivenheder:

1. Salg af varer, dvs. både varer, som selskabet selv har produceret, og varer, som selskabet har

købt med videresalg for øje,

2. Levering af tjenesteydelser,

3. Indtægter i form af renter, royalties og udbytter som vederlag for anvendelse af virksomhedens

aktiver.

Ved opgørelsen af omsætning er det værd at bemærke, at omsætningen skal ses ud fra et bruttosyns-

punkt.
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Det betyder, at omsætning udelukkende omfatter bruttotilgangen af økonomiske fordele, som tilgår

virksomheden. Det vil sige, at beløb, der opkræves på vegne af tredjepart, som f.eks. moms og afgifter

på varer, ikke anses som en økonomisk fordel, som tilgår virksomheden, og som dermed ikke skal

indregnes som omsætning.

Jf. IAS 18 pkt. 4 defineres levering af en tjenesteydelse, som en virksomheds udførelse af en kontrakt-

lig aftalt opgave, som kan leveres over et eller flere regnskabsår. Nogle kontrakter kan have karakter

af entreprisekontrakter, og disse kontrakter vil ikke være omfattet af IAS 18, men af IAS 11 - Entre-

prisekontrakter29.

6.1.3 Måling

Ifølge IAS 18, pkt. 9 skal omsætning måles til dagsværdien af salgsprovenuet af det modtagne eller

tilgodehavende vederlag opstået fra transaktioner nævnt under afsnit 6.1.2. Omsætningens størrelse

opgøres ud fra den konstaterede transaktion mellem virksomheden og køber, under hensyntagen til

eventuelle rabatter ydet af virksomheden. Rabatter, som eksempelvis mængde- og kontantrabatter,

fragår direkte i omsætningen.

Eksempel på indregning af en kontantrabat
Ved antagelse af at et salg af en vare udgør 100 kr. og at en kontantrabat ved betaling indenfor 1 uge

udgør 1% af varens pris, vil indregning af indtægten være forskellig afhængigt af om kontantrabat-

ten udnyttes eller ej. Såfremt det er almindeligt, at køber udnytter kontantrabatten ved at indbetale

inden for 1 uge, skal omsætningen opgøres til 99 kr., som om at den forventede kontantrabat på 1

kr. udnyttes. Såfremt kunden mod forventning ikke udnytter kontantrabatten, skal nettoomsætningen

reguleres som en ændring i et regnskabsmæssigt skøn på det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at

kontantrabatten ikke udnyttes.
Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge IAS 18, pkt. 7 defineres dagsværdi, som det beløb, et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse

kan indfries til, ved en handel mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsvær-

dien skal opgøres i henhold til IFRS 13 – Måling af dagsværdi. Denne standard er med til at sikre en

fælles begrebsramme for måling af dagsværdi på tværs af alle IFRS standarder. Grundlæggende defi-

neres dagsværdi, som den pris, der opnås ved et salg af et aktiv i en normal transaktion mellem mar-

kedsdeltagerne på målingstidspunktet30.

Vederlaget for den gennemførte transaktion vil som regel være i form af likvider. I nogle situationer

kan det tænkes, at modtagelsen af likvider udskydes. Denne udskydelse af vederlaget vil have påvirk-

ning på opgørelsen af dagsværdien af vederlaget, idet udskydelsen vil have karakter af en finansie-

ringstransaktion.

29 For beskrivelse af IAS 11 – Entreprisekontrakter henvises til afsnit 6.2.
30 Jf. Deloitte – IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, side 111.
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En finansieringstransaktion er eksempelvis, når en virksomhed yder en rentefri kredit til køber for salg

af varer, eller blot forrenter transaktionen med en rentesats, der er under markedsrenten. Dagsværdien

af denne transaktion skal opgøres, ved at tilbagediskontere alle fremtidige indbetalinger opgjort til den

rente, der med størst nøjagtighed vurderes at være gældende, jf. IAS 18, pkt. 11.

Forskellen mellem dagsværdien og den nominelle værdi af vederlaget indregnes som en renteindtægt i

henhold til IAS 39.

6.1.4 Indregning

IAS 18 foreskriver i pkt. 13, at indregning af omsætning skal anvendes på hver enkel transaktion. Ved

indregning af en omsætningstransaktion kan det være relevant at identificere de enkelte elementer i

transaktionen for at afspejle indholdet af den samlede omsætningstransaktion. Som et eksempel kan

nævnes, at en samlet omsætningstransaktion kan opdeles i henholdsvis et produkt og en serviceydelse.

Hver identificerbar enhed i omsætningstransaktionen skal indregnes for sig. Det betyder blandt andet

for servicedelen, at indregningen af omsætningen skal udskydes, dvs. indregnes over den periode, hvor

serviceydelsen leveres.

Ved indregning af omsætning er det væsentligt at sondre mellem, om der er tale om salg af varer, leve-

ring af tjenesteydelser, idet indregningskriterierne er forskellige. I det følgende vil kriterierne herfor

blive beskrevet.

6.1.4.1 Salg af varer

Omsætning af salg af varer skal indregnes, når følgende betingelser jf. IAS 18, pkt. 14 er opfyldt:

1. De væsentlige risici og fordele knyttet til ejendomsretten er overført til køber.

2. Virksomheden (sælgeren) bibeholder hverken sit ledelsesmæssige engagement eller kontrollen

over de solgte varer.

3. Omsætningen kan måles pålideligt.

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

den (sælgeren).

5. Omkostninger i forbindelse med transaktionen kan måles pålideligt (matching-princippet)

I henhold til IAS 18 er de to første betingelser de væsentligste betingelser, der søges opfyldt, idet disse

betingelser er et udtryk for, at indtjeningsprocessen skal være fuldført. Ved en vurdering af, hvornår

virksomheden har overført de væsentlige risici og fordele til køber, lægger IAS 18 pkt. 15-17 op til en

undersøgelse af den enkelte transaktion.
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I langt de fleste tilfælde vil overførslen af risici og fordele ske samtidigt med, at ejendomsretten over-

går til køber. Såfremt virksomheden fortsat har væsentlige risici tilknyttet til ejendomsretten, kan om-

sætningstransaktionen ikke betegnes som et salg, og indregningen vil ikke kunne foretages.

Med andre ord defineres indregningstidspunktet som det tidspunkt, hvor ejendomsretten kan anses for

overført til køber. Ejendomsretten kan defineres som den juridiske risikoovergang. Ejendomsretten vil

som udgangspunkt afhænge af de fastsatte leveringsbetingelser, der normalt vil beskrive tidspunktet

for risikoovergangen. I nogle tilfælde vil det være svært at afgøre, hvornår risikoovergangen er over-

gået til køber, hvorfor det kritiske punkt kan være forskelligt i forskellige situationer.

Jf. IAS 18, pkt. 17 angives eksempler på væsentlige risici, som virksomheden kan have knyttet til

ejendomsretten. Det kan eksempelvis være, hvis indtægten af salget er afhængig af købers videresalg

af varen. Det vil som regel karakteriseres som et konsignationssalg, hvor det kritiske punkt først pas-

seres, når varerne er solgt videre til slutbrugeren.

Et andet eksempel er, at køber har ret til at returnere varerne, og dermed ophæve købet, hvilket gør,

at virksomheden er usikker på sandsynligheden for tilbagelevering. Problemstillingen findes især i

detailhandlen, hvor køberne har mulighed for at gøre brug af en returret. F.eks. oplever detailbutikker-

ne øget salg ved juletid, hvor salget af varer indeholder en risiko for, at køberen returner vareren efter

jul.

I forbindelse med indregningen af salget vil det i dette tilfælde være aktuelt at vurdere størrelsen af

returretten, som forventes udnyttet, baseret på tidligere års erfaringer. Den del af salget, der ikke for-

ventes at kunne udnyttes, skal indregnes som en forpligtelse31.

Et tredje eksempel kan være et salg med fakturering til senere levering, eller de såkaldte ”bill and hold

sale”. Jf. IAS 18 må indtægten i dette tilfælde kun indregnes, hvis ejendomsretten er overgået til kø-

ber, og følgende kriterier er opfyldt32:

 Det er sandsynligt, at varen eller ydelsen vil blive leveret.

 Varen er disponibel, identificeret og klar til levering til køber på det aftalte tidspunkt.

 Køber har bekræftet den udskudte levering.

 Betalingsbetingelser efter normale omstændigheder er gældende fra det tidspunkt, hvor varerne

er stillet til rådighed for køber.

31 Jf. ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS” side 395.
32 Jf. ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS” side 398.
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Ovenstående er med til at tydeliggøre, at salget ikke kan indregnes førend, at varerne er fremstillet og

bindende individualiseret (dvs. at ejendomsretten er overgået, ved at varen er udskilt fra sælgers øvrige

varer).

Det betyder, at indregningen først kan ske, når alle sælgers forpligtelser i aftalen er opfyldt, bortset fra

den fysiske levering. Dog er det en væsentlig betingelse for indregningen, at køber skrifteligt har be-

kræftet den udskudte levering.

Baseret på de ovennævnte situationer kan det kritiske tidspunkt for indregning være vidt forskelligt, alt

afhængigt af indholdet i salgskontrakten. Det betyder, at hver enkel salgskontrakt skal vurderes for,

hvornår det kritiske punkt for indregning er passeret.

Endeligt kan det nævnes, at ud over at omsætningstransaktionen skal kunne måles pålideligt, er det

ligeledes en betingelse, at omkostningen tilknyttet den samme transaktion kan måles pålideligt. IAS

18, pkt. 19 lægger op til, at matching-princippet skal følges ved indregning af omsætning, således at

omsætningen ikke kan indregnes, når de tilhørende omkostninger ikke kan måles pålideligt.

6.1.4.2 Levering af tjenesteydelser

Indregning af omsætning vedrørende levering af tjenesteydelser sker som udgangspunkt efter produk-

tionsprincippet, og når udfaldet af den givne transaktion kan opgøres pålideligt. IAS 18, pkt. 20 fore-

skriver, at følgende betingelser skal være opfyldt, når udfaldet af en transaktion opgøres pålideligt:

 Omsætningen kan måles pålideligt.

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

den.

 Færdiggørelsesgraden ved regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt.

 Omkostninger forbundet med transaktionen kan måles pålideligt.

Ved indregning af omsætning efter produktionsprincippet betyder det, at tjenesteydelsen skal indreg-

nes i takt med, at tjenesteydelsen leveres.

En transaktions færdiggørelsesgrad, kan opgøres på flere måder. Eksempelvis nævner IAS 18, pkt. 24,

at færdiggørelsesgraden kan opgøres ved at sammenholde den leverede tjenesteydelse på målingstids-

punktet med den samlede tjenesteydelse, der skal leveres, eller som forholdet mellem afholdte om-

kostninger på målingstidspunktet og de samlede forventede omkostninger for levering af tjenesteydel-

sen. Valget af metoden er ikke defineret yderligere, dog skal virksomheden anvende den metode, som

pålideligt måler den leverede tjenesteydelse.
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I praksis er kravene til indregning af omsætning i forbindelse med salg af tjenesteydelser identiske

med kravene i produktionsprincippet anført i IAS 11 – Entreprisekontrakter, jf. afsnit 6.2.4. IAS 18

indeholder ingen nærmere definition af, hvordan produktionsprincippet skal anvendes, hvorfor det må

antages, at reglerne herfor anført i IAS 11 skal anvendes.

Når der er tale om levering af tjenesteydelser, kan indregningstidspunktet være forskelligt, alt af-

hængig af hvilken ydelse der leveres. Det kan illustreres med 3 eksempler, hvor tjenesteydelsen er en

del af en sammensat kontrakt33.

Som et eksempel kan nævnes et installationshonorar, hvor installationsydelsen sælges sammen med et

andet produkt. Her er det vigtigt, at indregning af produkt og installation sker separat, idet installati-

onsydelsen skal indregnes henover installationsperioden, mens produktet skal indregnes på leverings-

tidspunktet.

I praksis vil indregningstidspunkt for installationshonoraret som oftest være sammenfaldende med

tidspunktet for færdiggørelsen af installationen, idet indtægten normalt indregnes, når køber har accep-

teret levering, og installation og inspektion er fuldført34.

Som et andet eksempel kan nævnes et servicehonorar vedrørende support i perioden efter salgsaftalen

(eftersalgssupport35), hvor supporten er indeholdt i et andet produkts pris. Prisen for supportydelsen

skal udskilles fra det øvrige produkts salgspris, idet indregningen af supportydelsen udskydes til den

periode, hvori serviceydelsen udføres.

Modtages en forudbetaling fra køber i det pågældende eksempel, skal forudbetalingen af et serviceho-

norar indregnes på baggrund af tidligere års erfaringer. Denne metode kræver dog en god historik i

virksomhedens servicesystem, som kan trække statistikker over afholdte serviceomkostninger på de

forskellige produkter mv.

Foreligger der ikke tilstrækkelig information herom, kan servicehonoraret alternativt indregnes lineært

over kontraktens løbetid, som følge af en usikkerhed om, hvornår serviceydelsen vil blive udført, og

om den overhovedet bliver aktuel for den pågældende køber.

Et tredje eksempel er indregning af et honorar for udvikling af specialfremstillet software. I praksis

kan det være vanskeligt at afgøre, hvorvidt et softwareprodukt egentligt er specialfremstillet eller ej,

idet et standardmodul som oftest vil være mere eller mindre tilpasset købers behov.

33 Beskrevet i afsnit 6.1.4.4 – Sammensatte kontrakter (multi element agreements).
34 Jf. ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS” side 401.
35 Eftersalgssupport, også kendt som en stand ready forpligtelse.
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Såfremt der er tale om specialfremstillet software, skal indtægten herved indregnes efter produktions-

princippet efter reglerne i IAS 11 - Entreprisekontrakter. Dette som følge af at et specialfremstillet

software sidestilles med en entreprisekontrakt, idet der ikke er tale om en serviceydelse i h.h.t. regler-

ne i IAS 18.

Modsætningsvist, hvis der er tale om en kontrakt, hvor leveringsforpligtelsen består af standardsoft-

ware, vil indregningen af indtægten udskydes indtil til det tidspunkt, hvor softwaren er endeligt instal-

leret, og kunden har accepteret leveringen. Det betyder for regnskabsproducenten, at sådan en stan-

dardsoftwarekontrakt skal aktiveres i balancen, indtil tidspunktet hvor leveringen finder sted.

Endeligt kan det nævnes, at IAS 18, pkt. 26 foreskriver, at når udfaldet af en transaktion ikke kan må-

les pålideligt, skal der alene indregnes omsætning, svarende til de omkostninger, som omfatter leve-

ring af tjenesteydelsen, og som vurderes at kunne genindvindes.

6.1.4.3 Bonusordninger

I nogle tilfælde tilbyder virksomheder ”bonusordninger” til deres kunder for at fremskynde mere vare-

salg. Bonusordninger kan eksempelvis være i form af, at hvis en kunde køber varer eller tjenesteydel-

ser, udløses der bonuspoint, som kunden enten kan betragte som en ”gratis” levering af et gode eller

en opnået rabat. Behandling af sådanne bonuspoint kan give anledning til overvejelser om, hvornår

værdien af det pågældende bonuspoint skal indregnes.

Til brug for denne vurdering er fortolkningsbidraget IFRIC 13 – Customer Loyalty Programmes36

udarbejdet. Iflg. IFRIC 13 pkt. 5 fremgår det, at en virksomhed skal indregne bonusgoderne, som et

separat og identificerbart element i henhold til reglerne om sammensatte kontrakter i IAS 18 pkt. 13.

Dagsværdien af det opnåede salg bør derfor allokeres mellem bonusgodet og de øvrige elementer af

det oprindelige salg, for at identificere værdien af de enkelte elementer.

IFRIC 13 nævner endvidere, at virksomheden skal indregne salgsværdien allokeret til bonuspointene

som omsætning på det tidspunkt, hvor bonuspointene er optjent, og virksomheden dermed er forpligtet

til at levere goderne. Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen skal opgøres som forholdet mellem

optjente bonuspoint og det samlede antal bonuspoint, der forventes anvendt.

6.1.4.4 Sammensatte kontrakter (multi element agreements)37

IAS 18, pkt. 13 omfatter reglerne om identifikation af en transaktions enkelte elementer i sammensatte

kontrakter, også kaldet for ”multi element agreements”.

36 Formålet med IFRIC 13 – Customer Loyalty Programme er at afklare spørgsmål om, hvordan virksomheders

forpligtelse til levering af bonusrabatten i form af varer eller tjenesteydelser bør indregnes og måles.
37 Jf. ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS” side 409.



34

Disse regler er vigtige i forhold til vurdering af indregning af indtægter som bl.a. illustreret i afsnit

6.1.4.2. Særligt ved levering af to separate ydelser indgået under én og samme aftale, skal indtægten

fra de to ydelser indregnes hver for sig.

IAS 18, pkt. 13 foreskriver, at indregningskriterierne i standarden normalt skal anvendes på en trans-

aktions separate identificerbare elementer for på den måde at afspejle transaktionens faktiske indhold.

I nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt at indregne to eller flere transaktioner sammen, når de er

forbundet på sådan en måde, at den økonomiske virkning som helhed ikke kan vurderes uden at trans-

aktionerne sammenholdes.

Når flere transaktioner behandles fælles, skyldes det at transaktionerne er sammenhængende. Dette

kaldes også for ”linked transactions”. Standarden indeholder ikke regler for, hvordan opdelingen af

en transaktion, bestående af flere elementer, skal opgøres. Der er i det amerikanske fortolkningsbidrag

af omsætningsstandarden i US GAAP, EITF 00-21, udarbejdet et beslutningsdiagram, som kan anven-

des til vurderingen af, om de enkelte elementer skal behandles hver for sig (separate units of accoun-

ting) eller samlet (no separate units of accounting). For illustration af beslutningsdiagrammet henvises

til bilag 1.

Prisen, som skal allokeres ud på de enkelte elementer, skal opgøres til dagsværdi jf. IAS 18, pkt. 9.

Der henvises til beskrivelse i afsnit 6.1.3 Måling. Såfremt det ikke er muligt at opgøre dagsværdien af

de enkelte elementer pålideligt, tillader IFRS, at opgørelsen af værdien foretages ved at bruge kostpri-

sen pr. element tillagt den forventede avance.

Såfremt der er identificeret flere elementer i en transaktion, skal den samlede indtægt fordeles mellem

disse. Standarden foreskriver ikke direkte, hvilken fordelingsmetode der skal anvendes, dog viser

praksis, at fordelingen skal ske svarende til den forholdsmæssige værdi af dagsværdien på de enkelte

elementer. Nedenstående eksempel illustrerer den praktiske fordelingsmetode:

Eksempel på hvordan en rabat fordeles mellem enkelte elementer
Vare A og B sælges til en normalpris på hhv. 200 t.kr. og 50 t.kr. Der indgås en aftale med en sam-

let rabat på 50 t.kr., således salgssummen udgør 200 t.kr. Fordelingen af rabatten foretages med

udgangspunkt i en fordelingsnøgle, svarende til den samlede normalpris i forhold til salgsprisen.

Salgspris Rabat Indtægt
t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______

Vare A 200 (40) 160

Vare B 50 (10) 40

Rabat (50) 50 0_______ _______ _______

Pris i alt 200 0 200_______ _______ ______________ _______ _______
Kilde: Egen tilvirkning



35

6.1.5 Oplysninger

Ved indregning af omsætning er der foruden de ovennævnte indregningskriterier krav til oplysninger i

regnskabet. Virksomheder skal i deres regnskab oplyse om den anvendte regnskabspraksis for indreg-

ning af omsætning, herunder specifikt beskrive de metoder der er anvendt til at opgøre færdiggørel-

sesgraden af de indregnede tjenesteydelser.

Herudover er der ligeledes krav om beløbsmæssig oplysning af hver væsentlig kategori38 indregnet

som omsætning i regnskabsåret, samt beløbsmæssig oplysning om udveksling af varer eller tjeneste-

ydelser inden for hver kategori af omsætning.

Endeligt er der krav til oplysning om eventualforpligtelser og eventualaktiver i henhold til IAS 37 –

Hensatte eventualforpligtelser og eventualaktiver.

6.2 IAS 11 – Entreprisekontrakter

6.2.1 Formål

Formålet med IAS 11 – Entreprisekontrakter er at definere den regnskabsmæssige behandling af om-

sætning og omkostninger i forbindelse med indregning af entreprisekontrakter.

Det karakteristiske ved en entreprisekontrakt er, at aktiviteten af entreprisekontrakten sædvanligvis

påbegyndes og afsluttes i forskellige regnskabsår. Allokeringen af omsætningen og de tilhørende om-

kostninger til det rette regnskabsår har derfor afgørende betydning for den regnskabsmæssige behand-

ling, hvorfor denne standard er udarbejdet med det formål, at kunne identificere en entreprisekontrakt,

samt vurdere den tidsmæssige indregning heraf.

6.2.2 Definitioner

En entreprisekontrakt defineres i IAS 11, pkt. 3, som en individuel forhandlet kontrakt om anlæg, op-

førelse eller bygning af et eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med

hensyn til deres design, teknologi, funktion eller deres endelige anvendelse.

I modsætning til en almindeligt produceret vare er en entreprisekontrakt kendetegnende ved, at aktivet

allerede er solgt på det tidspunkt, hvor selskabet starter sin produktion, samt at den enkelte kontrakt

udgør en betydelig del af den producerende virksomheds samlede aktivitet39.

Som eksempler på en entreprisekontrakt kan nævnes bygninger, veje, skibe, tunneller mv. Kontrakten

skal således være specifikt forhandlet, og kan dermed ikke anvendes på massefremstillede varer. Ser-

viceleverancer vil ikke være omfattet heraf, idet disse er omfattet af IAS 18.

38 Ved kategori menes om omsætningen vedrører salg af varer, levering af tjenesteydelser eller renter, udbytter

og royalties.
39 Jf. ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS” side 311.
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Standarden er i øvrigt tavs omkring behandling af Real Estate arbejde i form af hhv. salg af fast ejen-

dom eller opførelse af fast ejendom. Ifølge fortolkningsbidraget, IFRIC 15 – Agreements for the Con-

struction of Real Estate40, fremgår det, at et salg af en fast ejendom er omfattet af IAS 18, mens opfø-

relse/konstruktion af fast ejendom er omfattet af IAS 11.

IFRIC 15 er udarbejdet til at imødegå en forskelligartet fortolkning af IAS 11. IFRIC 15 foreskriver, at

indregningen af indtægten skal ske i takt med færdiggørelsen af aktivet, dog kun hvis entreprenøren

selv yder tjenesteydelser i form af bygningsarbejder, i stedet for blot at sælge et allerede færdigbygget

aktiv.

Af fortolkningsbidraget fremgår det, at en kontrakt er omfattet af IAS 11, når den opfylder kravene for

en entreprisekontrakt nævnt i IAS 11, pkt. 3. En Real Estate kontrakt opfylder kravene til entreprise-

kontrakt, når følgende forhold er gældende, jf. IFRIC 15, pkt. 11:

 Køber er i stand til at specificere de væsentlige strukturelle elementer forud for påbegyndelsen

af opførelsen af aktivet, ligesom køber har ret til at foretage ændringer.

 Kontrollen over aktivet og væsentlige fordele og risici knyttet til ejerskabet af aktiver overføres

til køber i takt med produktionen.

Modsat er aftalen omfattet af IAS 18, hvis køber og sælger kun har indgået aftale om pris og beta-

lingsbetingelser, og køber i meget begrænset omfang har mulighed for at påvirke udformningen af

bygningsarbejdet. Såfremt dette forhold er gældende, vil indregningen af indtægten først ske når, akti-

vet er endeligt produceret og leveret til køber.

IAS 11, pkt. 5 omfatter desuden følgende entreprisekontrakter:

 Kontrakter om tjenesteydelser, som er direkte forbundet med opførelsen af et aktiv, f.eks. ydel-

ser leveret af projektleder.

 Kontrakter om nedtagning eller genoprettelse af aktiver, samt genoprettelse af miljøet efter

nedtagning af aktiver.

En entreprisekontrakt kan være udarbejdet på forskellig vis, hvorfor IAS 11, pkt. 6 lægger op til, at

uanset formen på entreprisekontrakten, skal kontrakten enten klassificeres som en fastpriskontrakt

eller en kostpris-plus kontrakt.

40 Formålet med IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate er at, fastlægge en forståelse for

hvornår en aftale/kontrakt er omfattet af hhv. IAS 11 og IAS 18, samt tidspunktet for indregning af omsætning

vedrørende opførelsen af fast ejendom.
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IAS 11, pkt. 3 definerer de to kontrakter som følgende:

 Fastpris-kontrakt defineres, som en kontrakt, hvor entreprenøren aftaler en fast kontraktpris

eller en fast sats pr. produceret enhed.

 Kostpris-plus kontrakt defineres, som en entreprisekontrakt, hvor entreprenøren modtager beta-

ling for godkendte/definerede omkostninger, med tillæg af en procentdel af disse omkostninger

eller et fast honorar.

Uanset hvordan den identificerede kontrakt klassificeres, lægger IAS 11 op til, at standarden anvendes

kontrakt for kontrakt, og at der foretages en vurdering af behovet for opsplitning eller sammenlægning

af kontrakter. I nogle situationer kan det være nødvendigt at anvende IAS 11 på enkelte dele af kon-

trakten (opsplitning af entreprisekontrakter) eller på en gruppe af kontrakter (sammenlægning af kon-

trakter) for at udtrykke det faktiske indhold af en aftale.

Såfremt en kontrakt omhandler flere aktiver (opsplitning), skal hvert enkelt aktiv, jf. IAS 11 pkt. 8

behandles som en separat entreprisekontrakt. Det er dog kun gældende, når der er afgivet et tilbud for

hvert aktiv, og når omkostningerne og omsætningen kan identificeres separat for hvert aktiv.

Hvis der er tale om en entreprisekontrakt omhandlende flere aktiver, er det ligeledes afgørende, at

hvert aktiv er forhandlet enkeltvis, hvor både entreprenøren og kunden har haft muligheden for at ac-

ceptere eller afvise dele af kontrakten forbundet med det pågældende aktiv.

Såfremt en aftale omfatter en gruppe af kontrakter med en eller flere kunder (sammenlægning), skal

kontrakterne, jf. IAS 11 pkt. 9 behandles som én enkel kontrakt, når kontrakterne er indgået samlet, og

når disse er så nært forbundne, at de i princippet udgør ét projekt, med en samlet avance, og hvor ar-

bejdet udføres samtidigt eller i forlængelse af hinanden.

Standarden er imidlertid tavs om, hvordan en opsplitning eller en sammenlægning af kontrakter skal

foretages. Det er i standarden ikke klart defineret, hvordan man vurderer, hvad et ”aktiv” eller et ”pro-

jekt” er, eller hvordan disse udskilles i forhold til at opsplitte eller sammenlægge kontrakter.

Dog er det i IAS 11, pkt. 10 oplyst, at såfremt der aftales en tilføjelse til en kontrakt i form af opførelse

af et yderligere aktiv, skal dette aktiv, behandles som en separat kontrakt, når aktivet adskiller sig væ-

sentligt fra de aktiver anført i den oprindelige kontrakt, eller hvis prisen på det nye aktiv er forhandlet

særskilt og dermed uden hensyntagen til den oprindeligt indgået kontraktpris.
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6.2.3 Måling

Ifølge IAS 11, pkt. 11 defineres omsætning vedrørende en entreprisekontrakt som den oprindelige

kontraktfastsatte omsætning samt ændringer hertil, når det anses for sandsynligt, at disse vil medføre

omsætning, og hvis de kan måles pålideligt. I lighed med IAS 18, pkt. 9 skal entrepriseomsætningen

måles til dagsværdien af det modtagende eller tilgodehavende vederlag.

Der kan være usikkerhed forbundet med opgørelsen af dagsværdien på entrepriseomsætning, idet må-

lingen heraf ofte skønnes på baggrund af forskellige fremtidige begivenheder. Ændringer i skøn kan

derfor ofte forekomme som følge af ændringer i kontraktens varighed eller ændringer til aktivets de-

sign, hvilket kan medføre en forøgelse/reduktion af omsætningen.

En ændring i kontrakten skal indregnes, når det anses for sandsynligt, at kunden vil godkende ændrin-

gen, og den deraf følgende ændring i omsætning, og når omsætningen kan måles pålideligt, jf. IAS 11,

pkt. 13.

En ændring i et foretaget skøn behandles efter IAS 8 - Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regn-

skabsmæssige skøn og fejl, som en ændring i et regnskabsmæssigt skøn. Det ændrede skøn indregnes i

det regnskabsår, hvori ændringen har fundet sted og i de efterfølgende regnskabsår.

6.2.4 Indregning

IAS 11, pkt. 22 foreskriver, at indregning af hhv. omsætning og omkostninger relateret til entreprise-

kontrakter skal ske efter produktionsprincippet ved regnskabsårets afslutning, når udfaldet af entrepri-

sekontrakt kan opgøres pålideligt på baggrund af den opgjorte færdiggørelsesgrad.

Produktionsprincippet er nærmere defineret i IAS 11 pkt. 26, hvoraf det fremgår, at omsætningen skal

indregnes i det regnskabsår, hvori arbejdet er udført.

En entreprisekontrakts færdiggørelsesgrad kan opgøres på forskellige måder. Eksempelvis nævner IAS

11, pkt. 30 at færdiggørelsesgraden kan opgøres som forholdet mellem de afholdte entrepriseomkost-

ninger på målingstidspunktet og de samlede forventede omkostninger til færdiggørelse, eller som den

fysiske færdiggjorte del på målingstidspunkt i forhold til den samlede entreprise.

Valget af opgørelsesmetoden er ikke defineret yderligere i standarden, idet det afgørende faktum er, at

virksomheden anvender den opgørelsesmetode, som pålideligt måler det udførte arbejde.

Ved indregning af entreprisekontrakter er det væsentligt at sondre mellem hvilken type kontrakt, der er

tale om, idet det har betydning for, om udfaldet af en entreprisekontrakt kan måles pålideligt.
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Ved en kostpris-plus kontrakt kan udfaldet opgøres pålideligt, når alle følgende betingelser er opfyldt,

jf. IAS 11, pkt. 24:

 det er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten vil tilgå virksom-

heden, og

 omkostninger knyttet til kontrakten klart kan identificeres og måles pålideligt, uanset om de

specifikt skal godtgøres af kunden.

Ved en fastpris kontrakt kan udfaldet opgøres pålideligt, når alle følgende betingelser er opfyldt, jf.

IAS 11, pkt. 23:

 Den samlede entrepriseomsætning kan måles pålideligt,

 det er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med kontrakten vil tilgå virksomheden,

 entrepriseomkostninger til færdiggørelse af kontrakten og færdiggørelsesgraden ved regnskabs-

årets afslutning kan måles pålideligt, og

 omkostninger knyttet til kontrakten kan identificeres og måles pålideligt.

Såfremt der foreligger usikkerhed forbundet med kontrakten i form af, at udfaldet ikke kan opgøres

pålideligt, skal omsætningen kun indregnes svarende til de forbrugte omkostninger, forudsat at det er

sandsynligt, at de vil blive genindvundet. De omkostninger, som ikke vurderes at kunne genindvindes,

skal i stedet indregnes som en omkostning med det samme.

6.2.5 Oplysninger

Ved indregning af entreprisekontrakter er der jf. IAS 11 pkt. 39-44 en række krav til oplysninger i

regnskabet modsat oplysningskravene til IAS 18. Virksomhederne skal i deres regnskab oplyse om

den anvendte regnskabspraksis for indregning af entrepriseomsætningen, samt de metoder, der er an-

vendt til opgørelsen af færdiggørelsesgraden for entreprisekontrakten.

Endvidere er der krav om beløbsmæssig oplysning om den entrepriseomsætning, der er indtægtsført i

regnskabsåret. Ved præsentation af entreprisekontrakter i balancen, som enten nettoaktiver eller netto-

forpligtelser, er det vigtigt, at igangværende entreprisekontrakter opgøres som salgsværdien med fra-

drag af aconto faktureringer.

Endeligt er der krav om, at der oplyses om beløbsstørrelsen på modtagne forudbetalinger og beløb

tilbageholdt41 af kunderne på balancedagen.

41 Jf. IAS 11 pkt. 41 forstås tilbageholdte beløb som aconto fakturerede beløb, som ikke betales før visse kon-

traktfastsatte betingelser er opfyldt, eller visse fejl er udbedret.
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6.3 Delkonklusion på nuværende omsætningsstandarder

Som det fremgår af ovenstående, kan det foreløbigt konkluderes, at der er visse ligheder og forskelle

mellem IAS 18 og IAS 11. Overordnet kan det siges, at begge standarder ikke indeholder uddybende

forklaringer på de forskellige definitioner, som standarderne beskriver.

Sagt med andre ord er der mangel på ”brugervejledning”, hvilket tillader regnskabsproducenten selv at

fortolke standarden. Dette øger risikoen for forskellige tolkninger af IFRS-reglerne fra regnskabspro-

ducent til regnskabsproducent.

På næste side i figur 4 er IAS 18 – Indtægtsførsel og IAS 11 – Entreprisekontrakten sammenholdt på

forskellige parametre for at illustrere forskelle og ligheder herimellem. Som det kan ses af IAS 18, er

indtægtsførsel af transaktioner fra salg af varer, levering af tjenesteydelser og sammensatte kontrakter

relativt bredt formuleret, hvilket kan vildlede regnskabsproducenten til at anvende den forkerte stan-

dard ved indregning af omsætningen.

Dette særligt i forbindelse med indregning af omsætning på salg af varer, hvor det for regnskabspro-

ducenten kan være vanskeligt at vurdere, om transaktionen er omfattet af IAS 18 eller IAS 11 som

eksempelvis nævnt omkring indregning af Real Estate transaktioner.

Anvendelse af den forkerte standard kan have betydning for indregningen af omsætningen, idet ind-

regningstidspunkter for hhv. IAS 18 og IAS 11 er relativt forskellige. Af IAS 18 fremgår det, at ind-

regningstidspunktet er, når ejendomsretten endeligt er overgået fra sælger til køber, mens IAS 11 ud-

trykker, at indregningstidspunktet er fortløbende med færdiggørelsesgraden, og at indregningen der-

med sker i det regnskabsår, hvori leverancen ydes. Såfremt indregning af omsætningen tolkes forkert,

kan det betyde, at væsentlige dele af omsætningen udskydes og dermed resulterer i et fejlagtigt billede

af den pågældende virksomheds resultat for regnskabsåret.

Hvad angår behandlingen af sammensatte kontrakter, gør IAS 18 opmærksom på, at det er vigtigt, at

indregningen af transaktionerne skal foretages separat. Dog vil det i visse tilfælde være nødvendigt at

indregne to eller flere elementer sammen, grundet det forhold at elementerne anses som sammenhæn-

gende set i forhold til den samlede transaktions funktionalitet.

IAS 18 er dog ikke tydelig omkring vurderingen af, hvorvidt en transaktion bestående af flere elemen-

ter bør opdeles. Den manglende vejledning på dette område er med til at øge risikoen for, at regn-

skabsproducenterne ikke formår at indregne indtægten på sammensatte kontrakter korrekt.

Til sidst kan det konkluderes, at IAS 11 indeholder flere oplysningskrav til de beløbsmæssige størrel-

ser i regnskabet, som er illustreret i figur 4.
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Der er i større grad krav til yderligere noteoplysninger, hvor særligt tilbageholdte beløb og forudbetal-

te beløb skal oplyses relateret til de indregnede entreprisekontrakter. Herudover er der ligeledes krav

til opgørelse af de igangværende entreprisekontrakter svarende til salgsværdien heraf med fradrag for

foretagne aconto faktureringer.

Figur 4: Oversigt af IAS 18 - Indtægtsførsel og IAS 11 - Entreprisekontrakter

IAS 18 – Indtægtsførsel IAS 11 - Entreprisekontrakter

Definition Omsætningen defineres som ”indtægter, der
opstår i forbindelse med virksomhedens
ordinære drift” som følge af transaktioner
fra salg af varer, levering af tjenesteydelser,
sammensatte kontrakter og indtægter i form
af renter, royalties og udbytter.

Entreprisekontrakten defineres som en specifik
forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller
bygning af aktiver.

Entreprisekontrakten anvendes hverken på masse-
fremstillede varer eller serviceleverancer.

Måling Omsætningen måles til dagsværdien af
salgsprovenuet af det modtagne eller tilgo-
dehavende vederlag.

Entrepriseomsætningen måles til dagsværdien af
det modtagende eller tilgodehavende vederlag.
Dog er dagsværdien ofte præget af skønsvurderin-
ger, hvorfor der er større usikkerheder forbundet
hermed.

Indregning Hovedregel: Indregningen af omsætningen
sker, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilgå virksomheden,
og disse fordele kan måles pålideligt.

Indregningstidspunktet er tidspunktet, hvor
indtjeningsprocessen er fuldført, og det
kritiske punkt (ejendomsretten) fra sælger til
køber er passeret.

Salg af varer: indregnes ved anvendelse af
faktureringsmetoden.
Salg af tjenesteydelser: indregnes ved
anvendelse af produktionsmetoden.

Hovedregel: Indregningen af entrepriseomsæt-
ningen skal ske i takt med færdiggørelsesgraden af
aktivet, dog kun hvis entreprenøren selv udfører
bygningsarbejdet, og når udfaldet af entreprise-
kontrakten kan skønnes pålideligt på baggrund af.
den opgjorte færdiggørelsesgrad, samt når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilgå virksomheden, og disse fordele kan måles
pålideligt.

Indregningstidspunktet er i det regnskabsår, hvori
arbejdet er udført.

Oplysninger Der skal gives oplysning om:
 Anvendt regnskabspraksis for indreg-

ning af omsætning.
 Færdiggørelsesgraden af de indregnede

tjenesteydelser.
 Beløbsmæssig størrelse af hver væsent-

lig kategori indregnet som omsætning.

Der skal gives oplysning om:
 Anvendt regnskabspraksis for indregning af

omsætning.
 Færdiggørelsesgraden af de indregnede

tjenesteydelser.
 Beløbsmæssig størrelse af den indregnede

entrepriseomsætning i resultatopgørelsen.
 Salgsværdien af igangværende arbejder samt

foretagne aconto faktureringer.
 Beløbsstørrelsen på modtagne forudbetalin-

ger
 Beløbsstørrelsen på tilbageholdte beløb af

kunderne.

Kilde: Egen tilvirkning

I det kommende kapitel vil vi kigge nærmere på den nye regnskabsstandard IFRS 15 – Revenue from

Contracts with Customers, hvori de kommende regler for indregning og måling af omsætning vil blive

beskrevet med henblik på at kunne fremhæve forskelle og ligheder mellem IAS 18, IAS 11 og IFRS

15.
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Kapitel 7 – Kommende omsætningsstandard

IFRS 15 vil blive gennemgået med det formål at opnå et kendskab til standardens opbygning og indhold. Fem-

trins modellen gennemgås for at opnå en forståelse af, hvordan en omsætningstransaktion skal behandles.

7.1 IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers

Information om en virksomheds omsætning bruges til at vurdere en virksomheds finansielle position.

En virksomheds omsætning er et af regnskabslæsernes vigtigste elementer, som bruges til at sammen-

ligne aktivitetsniveauer i øvrige sammenlignelige virksomheder. Det nuværende regelsæt bestående af

IAS 11 og IAS 18 gør dog denne sammenligning vanskelig. Begge standarder giver regnskabsprodu-

centerne brede fortolkningsmuligheder og standarderne gør det svært for investorer og andre analyti-

kere at forstå en virksomheds omsætning baseret på de nugældende oplysningskrav42.

Regelsættet har, efter IFRS’s egen vurdering, medført en forskellighed i måden, hvorpå omsætning

indregnes, på grund af en manglende vejledning på væsentlige områder såsom ved sammensatte kon-

trakter (multi elements agreements). Den vejledning, som findes, er svær at overføre til komplekse

transaktioner, primært fordi de ikke indeholder nogen former for konklusion. Dette forhold har blandt

andet medført at regnskabsproducenterne søger vejledning i de amerikanske regnskabsregler fra

FASB.

Informationen i henhold til oplysningskravene er i mange tilfælde utilstrækkelige for investorer til at

kunne forstå en virksomheds omsætning. De manglende oplysningskrav anses især for utilstrækkelige

ved virksomhedsledelsens anvendte vurderinger og foretagne estimater i forbindelse med indregning

og opgørelse af omsætningen.

Jf. IFRS – Project Summary and Feedback Statement side 3 kan ændringerne opsummeres således, at

IFRS 15:

 Improves the comparability of revenue from contracts with customers;

 Reduces the need for interpretive guidance to be developed on a case-by-case basis to address

emerging revenue recognition issues; and

 Provides more useful information through improved disclosure requirements.

42 IFRS – Project Summary and Feedback Statement, May 2014
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Formålet med den nye standard er at forbedre sammenligneligheden af omsætning imellem virksom-

heder samt at udarbejde en standard, som kan anvendes for alle typer af salgstransaktioner. Sidst men

ikke mindst er formålet at forbedre informationsniveauet i årsrapporten.

7.2 Introduktion af fem-trins modellen (the five step model)

Til at understøtte ovenstående har IASB udviklet fem-trins modellen til brug ved indregning af om-

sætning med hovedfokus på, hvornår omsætning skal indregnes, og hvor meget omsætning der skal

indregnes.

Fem-trins modellen indeholder følgende steps:

1. Identify the contract(s) with the customer / Identificer kontrakten med kunden

2. Identify the performance obligations in the contract / Identificer leveringsforpligtelserne i kon-

trakten

3. Determine the transaction price / Fastlæg transaktionsprisen

4. Allocate the transaction price / Allokering af transaktionsprisen

5. Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation / Indregn omsæt-

ning når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse

Forinden at fem-trins modellen gennemgås, er det nødvendigt at forklare begrebet distinct43. Begrebet

anvendes i lovteksten og har en væsentlig betydning for den regnskabsmæssige behandling af en ræk-

ke problemstillinger bl.a. i forhold til modifikationer til indgåede kontrakter.

En vare eller en ydelse er distinct, jf. IFRS 15, pkt. 27, når erhververen opnår en gevinst eller en øko-

nomisk fordel (benefit) af varen eller ydelsen alene eller sammen med andre let tilgængelige ressour-

cer, og når varen eller ydelsen er identificerbar fra andre forpligtelser i kontrakten.

Jf. IFRS 15, pkt. 28 kan erhververen opnå en gevinst eller økonomisk fordel fra en vare eller ydelse,

hvis varen eller ydelsen kan forbruges eller sælges til en værdi, som er større end scrapværdien eller på

anden måde bruges til at generere en økonomisk fordel. For nogle varer og ydelser vil forbrugeren

kunne opnå en økonomisk fordel på egen vis, mens andre varer og tjenesteydelser skal bruges sammen

med øvrige let tilgængelige ressourcer.

En let tilgængelig ressource er en vare eller en ydelse, som sælges separat (af virksomheden selv eller

anden virksomhed) eller en ressource, som erhververen på anden vis har erhvervet sig44.

43 Der vil i opgaven blive anvendt det engelske begreb ”distinct” som brugt i lovteksten frem for en dansk oversættelse af

forståelsesmæssige årsager.
44 For eksempel vil det være en indikation af, at en erhverver, på egen vis eller sammen med øvrige let tilgængelige ressour-

cer, kan opnå en økonomisk fordel fra en vare eller ydelse, hvis virksomheden regelmæssigt sælger den pågældende vare

eller ydelse.
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Identifikationer på at et element er identificerbart fra andre elementer i en kontrakt
 at der ikke er nogen væsentlig integration mellem varerne eller ydelserne,

 at kunden kan vælge at købe en vare eller ydelse, uden at det har effekt på andre varer eller

ydelser i kontrakten,

 at en vare eller ydelse ikke væsentligt ændrer eller modificerer andre varer eller ydelser i

kontrakten,

 at en vare eller ydelse er en del af fortløbende varer eller ydelser, som behandles som én le-

veringsforpligtelse, og som indregnes over tid, og hvor virksomheden bruger samme metode

til vurdering af færdiggørelsesgraden45.
Kilde: Egen tilvirkning

Hvis en vare eller ydelse ikke er distinct, skal virksomheden jf. IFRS 15, pkt. 30 bundte varen eller

ydelsen med andre varer eller ydelser i kontrakten, indtil varen eller ydelsen opfylder betingelserne for

at være distinct. I nogle tilfælde vil det betyde, at en vare eller en ydelse i en kontrakt skal behandles

som én samlet leveringsforpligtelse (a single performance obligation).

7.2.1 Identificer kontrakten med kunden

Indledningsvist må en kontrakt identificeres, jf. IFRS 15, pkt. 9, for at standarden kan anvendes. Kon-

trakten skal være godkendt af begge parter samt indeholde en retlig virkning. Dette forestået på den

måde, at der skal være opstået en retlig forpligtelse for begge parter i kontrakten i form af levering af

et produkt eller en tjenesteydelse, mens modparten skal levere en betaling.

Kontrakten skal have et forretningsmæssigt indhold i form af at indeholde en forretningsmæssig risiko

for virksomheden og et forventeligt cashflow som følge af kontraktens indgåelse. Den forventede

modydelse i form af betaling skal opgøres til den værdi, som forventes modtaget fra modparten. Dvs.

at den opgjorte værdi kan være forskellig fra den oprindelige værdi oplyst i kontrakten. Mere herom i

afsnit 7.2.3 – Fastlæg transaktionsprisen.

Hvis en kontrakt ikke opfylder ovenstående betingelser, skal virksomheden fortsætte med at vurdere,

om betingelserne opfyldes efterfølgende, jf. IFRS 15, pkt. 14. Hvis kontrakten ikke opfylder betingel-

serne, og virksomheden modtager betaling fra kunden, skal én af følgende to betingelser være opfyldt,

før den modtagne betaling kan registreres som omsætning46:

 Virksomheden har ingen resterende forpligtelser vedrørende levering af varer eller ydelser til

kunden, og virksomheden har i væsentligt omfang modtaget betaling for de leverede varer eller

ydelser. Betalingen må samtidig ikke være refunder bar.

 Kontrakten er blevet ophævet, og det modtagne beløb fra kunden er ikke refunder bar.

45 Eksempel: Ved levering af en rengøringsydelse hver uge over en periode på 2 år skal rengøringsydelsen anses for at være

én leveringsforpligtelse jf. IFRS 15, pkt. 22 (b). Den ugentlige rengøringsydelse er distinct, da ydelserne har samme indhold

og leveres struktureret til kunden, samt at ydelsen indregnes over tid med samme målemetode. For yderligere eksempler

henvises til IFRS 15 – Illustrative Examples, Example 7 – modification of a service contract.
46 Jf. IFRS 15, pkt. 15.
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En modtaget betaling fra en kunde skal indregnes som en forpligtelse indtil én af de to betingelser

opfyldes, eller indtil de generelle krav til en kontrakt opfyldes jf. IFRS 15, pkt. 9.

En virksomhed skal kombinere to eller flere kontrakter indgået på samme tidspunkt eller i nær sam-

menhæng, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 Kontrakterne er forhandlet som en ”pakkeløsning” med ét kommercielt formål.

 Prisen i den ene kontrakt er afhængig af prisen i den anden kontrakt.

 Den aftalte vare eller tjenesteydelse skal opfattes som én samlet leveringsforpligtelse (a single

performance obligation47).

7.2.1.1 Modifikationer til en salgskontrakt

I henhold til IFRS 15, pkt. 20 skal en modifikation til en oprindelig indgået aftale, behandles som en

separat kontrakt, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

 Det kontraktmæssige indhold forøges som følge af tilføjelsen af en distinct leveringsforpligtel-

se.

 Den indgåede kontraktpris forøges med et beløb svarende til virksomhedens normale salgspris

pr. enhed.

En virksomhed kan justere den normale salgspris pr. enhed med en rabat, hvis virksomheden ikke skal

afholde salgsrelaterede omkostninger ved kontraktmodifikationen, som ville skulle afholdes, hvis kon-

trakten var indgået med en ny kunde.

En modifikation til en oprindelig kontrakt kan bestå af en tillægsordre eller af en ændring til de varer

eller ydelser, som kontrakten omfatter.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal en modifikation til den oprindelige kontrakt ikke behandles

som en ny kontrakt men som en ”ændring” til den eksisterende kontrakt. Hvordan denne ændring skal

håndteres afhænger af, hvorvidt varen eller ydelsen er distinct.

Hvis varen eller ydelsen ikke opfylder48 betingelserne for at være distinct, skal virksomheden behandle

kontraktændringen, som var den en del af den oprindelige kontrakt. Med andre ord kan det siges, at

der skal være tale om én samlet leveringsforpligtelse (a single performance obligation), hvor effekten

af ændringen skal bogføres på tidspunktet, hvor ændringen aftales med bindende effekt. Ændringen

skal, som følge af at den anses, som var den en del af den oprindelige kontrakt, indregnes fremadrettet

sammen med den resterende del af den eksisterende kontrakt.

47 Dette punkt er nærmere beskrevet i afsnit 7.2.2 Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten.
48 IFRS 15, pkt. 21 (b)
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En branche som formentlig påvirkes af denne bestemmelse, er entreprenører og deres opførelse af en

ejendom, hvor færdiggørelsesgraden skal tilpasses de nye forhold.

IFRS har sammen med lovteksten udstedt nogle illustrative eksempler til at forklare og beskrive de

enkelte paragrafer. For et talmæssigt eksempel på den regnskabsmæssige behandling, hvor betingel-

serne for distinct ikke er opfyldt, henvises til bilag 2.

Hvis varen eller ydelsen opfylder49 betingelserne for at være distinct, skal virksomheden på tidspunk-

tet for kontraktændringen behandle kontraktændringen, som var den gamle kontrakt ophævet, og en ny

kontrakt er indgået for den endnu ikke leverede del af den samlede leveringsforpligtelse. Der henvises

til bilag 3 for et talmæssigt eksempel på, hvordan paragraffen i praksis skal håndteres.

Ovenstående kan illustreres med følgende skema:

Figur 5: Identificer kontrakten med kunden – modifikationer

Kilde: Internt undervisningsmateriale fra Deloitte.

I ovenstående illustration benyttes betegnelserne account retrospectively og account prospectively når

betingelserne i IFRS 15, pkt. 20 ikke er opfyldt. Begreberne kan henføres til hhv. IFRS 15, pkt. 21 (b)

og 21 (a).

49 IFRS 15, pkt. 21 (a)
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7.2.2 Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

Efter at kontrakten er identificeret, skal virksomhedens leveringsforpligtelse (performance obligation)

identificeres. Det må undersøges, om leveringsforpligtelsen består i levering af én eller flere varer og

ydelser. Hvis der kun foreligger en forpligtelse om levering af ét produkt, skal kontrakten behandles

som én transaktion. Hvis kontrakten derimod indeholder en forpligtelse om levering af flere varer eller

ydelser, skal disse bundtes indtil to eller flere opfylder betingelsen for at være distinct50.

Herefter må det vurderes, om varen eller ydelsen er separat identificerbar i forhold til andre forpligtel-

ser i kontrakten. Hvis dette er tilfældet skal forpligtelsen håndteres som særskilte leveringsforpligtelser

(separate performance obligation). Er det ikke muligt at udskille varen eller ydelsen fra andre leve-

ringsforpligtelser i kontrakten, må virksomheden på ny bundte varerne eller ydelserne, indtil varen

eller ydelsen er separat identificerbar i forhold til andre leveringsforpligtelser i kontrakten.

Er det ikke muligt at foretage denne opdeling skal leveringsforpligtelsen behandles som én særskilt

leveringsforpligtelse. Et eksempel herpå findes i bilag 4, hvor det illustreres, hvordan de enkelte kom-

ponenter vedrørende opførelsen af en ejendom skal behandles.

Processen ved at identificere alle leveringsforpligtelserne, samt hvilke hovedspørgsmål virksomheden

skal stille sig selv, kan illustreres således:

Figur 6: Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

Kilde: Internt undervisningsmateriale fra Deloitte.

50 Se definition i afsnit 7.2 – Introduktion af fem-trins modellen (the five step model).
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Til illustration af figur 6 kan nævnes to eksempler. Det første eksempel tager udgangspunkt i en up-

front betaling i et motionscenter. Betalingen vil ikke kunne anses at have en økonomisk fordel for

kunden, idet betalingen oftest anses for at være et oprettelsesgebyr. Betalingen dækker dermed ikke

over en leveret ydelse eller vare, hvorfor upfront betalingen skal indregnes sammen med den tilhøren-

de månedlige betaling for brugen af centeret. Upfront betalingen vil derfor ikke kunne indregnes på

faktureringstidspunktet.

Det andet eksempel tager udgangspunkt i levering af en licens som specialtilpasses efter kundens be-

hov. Licensen og specialtilpasningen ville umiddelbart kunne anses som særskilte leveringsforpligtel-

ser, i det specialtilpasningen formentlig ville kunne udføres af en anden part. Der skal dog her tages

udgangspunkt i kundens reelle ønske, hvilket er at modtage den specialtilpassede licens, hvorfor hhv.

licensen og specialtilpasningen skal anses som én leveringsforpligtelse.

7.2.3 Fastlæg transaktionsprisen

Når leveringsforpligtelserne, som opgjort under afsnit 7.2.2, i henhold til kontrakten er opfyldt, skal

omsætningen opgøres. Oftest vil det ikke være problematisk at fastlægge omsætningen, hvis der er

indgået en aftale om et fast beløb i kontrakten med kunden. I enkelte tilfælde vil dette dog ikke være

tilfældet, hvorfor IFRS 15, pkt. 47 indeholder en række punkter, som virksomheden skal overveje, før

den samlede transaktionspris kan opgøres.

Omsætningen skal som udgangspunkt opgøres jf. IFRS 15, pkt. 47, som the amount of consideration

to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a

customer.

Omsætningen skal opgøres, som det beløb virksomheden, baseret på historiske forhold og kutyme med

kunden, forventer at modtage som berettigelse for at opfylde leveringsforpligtelsen i kontrakten. Det

er væsentligt at bemærke, at der ved opgørelsen af det forventede beløb, normalt ikke skal tages højde

for kundens kreditrisiko.

Når transaktionsprisen skal opgøres, skal virksomheden overveje de fem nedenstående forhold. For-

holdene kan medføre, at transaktionsprisen ændres fra prisen anført i kontrakten.

(a) Variable consideration / Variable elementer

(b) Constraining estimates of variable considerations / Skøn vedrørende variable elementer

(c) The existence of a significant financing component in the contract / Eksistensen af væsentlige

finansieringsforhold

(d) Non-cash consideration / Betaling med ikke-likvide elementer

(e) Consideration payable to a customer / Betaling til en kunde
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Inden de ovenstående fem forhold beskrives, er det væsentligt at nævne, at virksomheden i sine opgø-

relser og vurderinger skal tage udgangspunkt i, at varen eller ydelsen leveres i henhold til kontrakten,

og at kontrakten ikke ophæves, forlænges eller modificeres på anden måde jf. IFRS 15, pkt. 49.

a) Variable elementer:

Uanset om der i kontrakten er fastsat en pris, kan kontrakten indeholde et variabelt element, hvis kun-

den har en forventning om, at virksomheden vil acceptere et lavere beløb end det beløb, som er aftalt i

kontrakten jf. IFRS 15, pkt. 52. Forventningen kan være baseret på kutyme, offentliggjorte politikker

eller andre specifikke statements.

Kundens forventning kan være skabt, uanset om en prisnedsættelse omtales som en rabat, nedslag,

refusion eller kredit. Andre forhold, som indikerer, at det oprindeligt har været virksomhedens hensigt

at imødegå en prisreduktion, kan medføre, at kontrakten indeholder et variabelt element.

De variable elementer skal opgøres efter principperne i henhold til IFRS 15, pkt. 53 (a) og (b)51 af-

hængig af, hvilken metode som virksomheden vurderer bedst at opgøre det forventede beløb. Virk-

somheden skal anvende den samme opgørelsesmetode konsekvent gennem kontrakten, når værdien af

de variable elementer opgøres.

I henhold til IFRS 15, pkt. 55 skal virksomheden ligeledes tage hensyn til en eventuel refunderings-

forpligtelse, hvis sådan forpligtelse findes i kontrakten. Forpligtelsen kan opgøres enkeltvis pr. kon-

trakt eller på en serie af ens kontrakter. En refunderingsforpligtelse kan for eksempel være, hvis kun-

den har mulighed for inden 30 dage at returnere ikke brugte varer.

Ved indregning af omsætning skal der tages højde for det antal, som forventes tilbageleveret, og der

skal afsættes en refunderingsforpligtelse i regnskabet svarende til salgsværdien pr. stk. samt et aktiv

under varelager svarende til kostprisen på varen. Præsentationsmæssigt er det ikke tilladt at foretage

modregning af den opgjorte forpligtelse og aktivværdien.

b) Skøn vedrørende variable elementer

Når virksomheden opgør transaktionsprisen, skal virksomheden også foretage en vurdering af de skøn,

som er foretaget vedrørende de variable elementer. Vurderingen skal bygge på følgende forudsætning

jf. IFRS 15, pkt. 56: An entity shall include in the transaction price some or all of an amount of varia-

ble consideration estimated only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in

the amount of the cumulative revenue recognised will not occur when the uncertainty associated with

the variable consideration is subsequently resolved.

51 Principperne vil ikke blive gennemgået nærmere. De er dog nævnt for at fremhæve det faktum, at standarden

nu indeholder konkrete opgørelsesmetoder i modsætning til de tidligere standarder.
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Variable elementer skal dermed indregnes når, og kun når, at det er højst sandsynligt, at der ikke vil

ske en væsentlig ændring i forhold til den samlede omsætning, når usikkerheden, vedrørende det vari-

able forhold, er afklaret. Faktorer, som kan have betydning for vurderingen, er bl.a. forhold uden for

virksomhedens indflydelse, markedsudvikling, vejrforhold, høj risiko for ukurans og tidshorisont for

afklaring på det variable element samt virksomhedens egen historik.

Det er væsentligt at lægge mærke til, at der ikke er tale om en enegyldig test. Hvis hele beløbet ikke

opfylder betingelsen, skal virksomheden vurdere, om en del af beløbet skal medtages. Der er tale om

et skøn, som kan være svært at udføre i praksis alt afhængigt af det variable elements karakter.

Med udgangspunkt i to forskellige situationer kan det illustreres, hvor svært et sådan skøn kan være at

foretage. En investeringsmanager kan, hvis han opnår et bestemt afkast i en given periode optjene ret

til et honorar (betinget honorar). Honoraret vil, indtil at retten er optjent, næppe kunne indregnes jf.

IFRS 15, pkt. 56, da det betingede honorar vil være usikkert indtil meget sent i processen.

I modsætning hertil kan nævnes et ejendomsprojekt, hvor entreprenøren kan optjene ret til en bonus,

hvis ejendommen færdiggøres før den aftalte tid eller modtage en bøde, hvis tidsfristen overskrides. I

dette tilfælde vil entreprenøren formentlig kunne fastlægge det forventede færdiggørelsestidspunkt

under selv opførelsen af ejendommen. Bonussen eller bøden vil derfor skulle indregnes tidligt i pro-

cessen.

De svære vurderinger findes et sted midt imellem de to eksempler, hvor det ikke er sort eller hvidt om

betingelsen i IFRS 15, pkt. 56. er opfyldt eller ej.

Virksomheden skal ved hver periodeafslutning foretage en revurdering af de pågældende faktorer jf.

IFRS 15, pkt. 59.

c) Eksistensen af væsentlige finansieringsforhold:

Virksomheden skal jf. IFRS 15, pkt. 60 vurdere, om kontrakten indeholder et væsentligt finansierings-

forhold, dvs. hvorvidt betalingsbetingelserne i kontrakten giver kunden en væsentlig økonomisk for-

del. Finansieringsforhold vil eksistere uanset, om forholdet er specifikt nævnt i kontrakten, eller om

fordelen fremgår implicit via de aftalte betalingsvilkår.

Hvis der i kontrakten er indeholdt et væsentligt finansieringselement, skal virksomheden opgøre om-

sætningen til den værdi, som hvis kunden havde betalt kontant på leveringstidspunktet. Ved virksom-

hedens vurdering af om finansieringselementet er væsentligt, skal virksomheden overveje forhold så

som, om der er forskel i beløbet i henhold til aftalen og kontantprisen samt tidsrummet mellem leve-

ringstidspunktet af varen eller ydelsen og betalingstidspunktet. Herudover skal der også tages højde

for den aktuelle markedsrente.
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Hvis perioden fra leveringstidspunktet af varen eller ydelsen til betalingstidspunktet ikke overstiger

mere end 12 måneder, anses der ikke at foreligge et væsentligt finansieringselement.

Jf. IFRS 15, pkt. 62 fremgår en række forhold, som medfører, at en kontrakt ikke indeholder et finan-

sieringselement. Det er bl.a. forhold som:

 at kunden har valgt at foretage en forudbetaling for en vare eller ydelse, og at kunden selv har

bestemt leveringstidspunktet, eller

 at de aftalte betalingsvilkår søger at dække virksomheden eller kunden, mod at den anden part

ikke på tilstrækkeligvis gennemfører de aftalte forpligtelser i kontrakten.

d) Betaling med ikke-likvide midler:

Hvis det i kontrakten er aftalt, at betalingen for varen eller ydelsen skal ske i andet end likvide midler,

skal denne modydelse opgøres til dagsværdi jf. IFRS 15, pkt. 66. Kan dagsværdien ikke opgøres påli-

deligt, skal modydelsen opgøres med indirekte reference til the stand-alone selling price52 for de leve-

rede vare eller ydelser.

e) Betaling til en kunde:

Afslutningsvist skal virksomheden vurdere, om der foreligger en eventuel betaling til kunden, eller at

der er en sandsynlighed herfor, jf. IFRS 15, pkt. 70. En betaling til en kunde kan omfatte diverse kon-

tantbetalinger, samt hvis en kunde i forbindelse med sit køb af en vare eller ydelse fra virksomheden

får tildelt kuponrabatter, bonuspoint eller gavekort, som kan blive brugt mod virksomhedens egne

varer eller ydelser.

Hvis sådan en betaling foreligger, skal virksomheden reducere transaktionsprisen med værdien af be-

talinger til kunder, medmindre at betalingen er i bytte for varer eller ydelser, som er distinct. Hvis en

betaling til kunden vedrører en vare eller en ydelse, som er distinct, skal transaktionen behandles som

enhver anden købstransaktion fra en underleverandør.

Hvis betalingen til kunden overstiger dagsværdien af den modtagne vare eller ydelse, skal det oversti-

gende beløb modregnes i transaktionsprisen for leveringen af varen eller ydelsen til kunden.

Et eventuelt variabelt element vedrørende en betaling til kunden skal behandles som beskrevet under

afsnit (a) variable elementer i indeværende afsnit.

52 Se definition i afsnit 7.2.4 – Allokering af transaktionsprisen.
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Hvis en betaling jf. IFRS 15, pkt. 70 skal reducere transaktionsprisen, skal virksomheden bogføre re-

duktionen på det seneste tidspunkt af følgende to hændelser:

 Når virksomheden indregner omsætning for de leverede varer eller ydelser til kunden.

 Når virksomheden betaler eller har givet tilsagn om betaling (selvom betalingen er betinget af

en fremtidig begivenhed).

Når disse overvejelser og vurderinger er foretaget, kan den opgjorte transaktionspris allokeres ud på

den eller de enkelte leveringsforpligtelser i henhold til kontrakten.

7.2.4 Allokering af transaktionsprisen

Når transaktionsprisen er opgjort som beskrevet overfor, er formålet, jf. IFRS 15, pkt. 73, at prisen

skal allokeres ud på de enkelte leveringsforpligtelser (performance obligations) eller varer og ydelser,

som er distinct med den værdi, som svarer til den værdi, virksomheden forventer at blive godtgjort

som modsvar for levering af varer eller ydelser til kunden i henhold til kontrakten.

Det gøres, jf. IFRS 15, pkt. 74, ved at transaktionsprisen allokeres ud på de enkelte leveringsforpligtel-

ser med den værdi, som svarer til virksomhedens normale salgspris pr. enhed (on a relative stand-

alone selling price). Allokeringen skal foretages på kontraktindgåelsestidspunktet, og skal ikke efter-

følgende opdateres, selvom virksomhedens normale salgspris pr. enhed ændres.

Virksomhedens normale salgspris pr. enhed er den pris, som virksomheden på normal basis vil opkræ-

ve for den pågældende vare eller ydelse, når varen eller ydelsen sælges separat til en anden kunde

under lignende omstændigheder jf. IFRS 15, pkt. 77.

Eksempel på hvordan et vederlag fordeles mellem leveringsforpligtelser i en

kontrakt53

Virksomheden sælger 3 varer X,Y og Z for 12 mio. Varernes normale salgspris pr. enhed udgør 5

mio. Fordelingen af vederlaget foretages forholdsmæssigt med 4 mio. til hver vare. Hvis vare X og

Y i stedet altid sælges i kombination for en salgspris på 7 mio., ville vederlaget være blevet fordelt

anderledes med 5 mio. til Z og 3,5 mio. til hver X og Y.

Kilde: Egen tilvirkning

Hvis den normale salgspris pr. enhed ikke er direkte observerbar, skal virksomheden estimere salgs-

prisen i henhold til IFRS 15, pkt. 73 jf. ovenstående beskrivelse. Når salgsprisen pr. enhed skal estime-

res, skal virksomheden tage hensyn til al information så som markedsforhold, virksomheds specifikke

faktorer samt kundeforhold mm., som er let tilgængelige for virksomheden.

53 Indregning af omsætning – hvordan ændrer den nye IFRS-standard den nuværende omsætningsmodel, side 6

af PWC
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I IFRS 15, pkt. 79 er indskrevet tre metoder, som salgsprisen kan beregnes ud fra:

 Justeret markedstilpasning: Virksomheden skal gå ind på det marked, hvor virksomheden sæl-

ger varer og ydelser og vurdere den pris, som en kunde ville være villig til at betale for den på-

gældende vare eller ydelse. Virksomheden kan også tage udgangspunkt i konkurrerende virk-

somheders salgspriser for lignende produkter og justere denne pris, så den reflekterer virksom-

hedens egne omkostninger og margin.

 Beregningsmodellen vil formentlig primært blive anvendt, når der er tale om en leve-

ringsforpligtelse bestående af en række distincte varer eller ydelser, som virksomheden

ikke tidligere har solgt samlet.

 Forventet kostplus model: Virksomheden skal udarbejde et estimat over de forventede omkost-

ninger for på tilfredsstillende vis at opfylde leveringsforpligtelsen og derefter tilføje en passende

margin for den pågældende vare eller ydelse.

 Beregningsmodellen vil formentlig primært blive anvendt, når der er tale om en samlet

leveringsforpligtelse, og varen er specialudviklet.

 Residual modellen: Salgsprisen pr. enhed opgøres som residualet af den samlede transaktions-

pris minus de observerbare salgspriser på andre varer eller ydelser i kontrakten. Denne model

må dog kun anvendes, når én af følgende betingelser er opfyldt:

 Virksomheden sælger den samme vare eller ydelse til øvrige kunder i et nært tidsrum til

forskellige priser (f.eks. som følge af at prisen er variabel). Salgsprisen er således ikke

observerbar fra tidligere transaktioner eller via andre tilgængelige data.

 Virksomheden har ikke fastsat en pris for den pågældende vare eller ydelse, fordi varen

eller ydelsen ikke tidligere har været solgt til en enhedspris, hvorfor salgsprisen pr. enhed

er ukendt.

Hvis en vare eller en ydelse sælges med rabat, eller hvis kontrakten indeholder et variabelt element,

skal værdien fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte leveringsforpligtelser. Hvis rabatten eller det

variable element kun vedrører en eller flere (men ikke alle) leveringsforpligtelser, skal værdien forde-

les ud på den eller de pågældende forpligtelser.

Hvis der efter kontraktindgåelsestidspunktet foretages en ændring af salgsprisen, skal ændringen jf.

IFRS 15, pkt. 88 behandles på samme måde som i den oprindelige kontrakt. Det betyder, at virksom-

heden ikke skal foretage en re-allokering af transaktionsprisen, hvis virksomhedens normale salgspris

pr. enhed efterfølgende ændres.

Hvis prisændringen besluttes efter, at virksomheden har opfyldt en del af dens samlede leveringsfor-

pligtelse, skal det beløb, som er allokeret til de opfyldte leveringsforpligtelser, indregnes som omsæt-

ning eller en reduktion til omsætningen i den periode, hvor prisændringen besluttes.
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7.2.5 Indregn omsætning når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse

En virksomhed skal indregne omsætning, når (eller i takt med) virksomheden opfylder sin forpligtelse

(performance obligation) ved levering af en vare eller en ydelse til kunden. En vare anses for overført

til kunden, når kunden opnår kontrol over det pågældende aktiv.

Som følge heraf skal virksomheden indledningsvist fastlægge, om den opfylder leveringsforpligtelsen

over tid eller på et bestemt tidspunkt. Til vurderingen af om leveringsforpligtelsen leveres over tid

eller på et bestemt tidspunkt, kan følgende skema anvendes:

Figur 7: Indregning af omsætning over tid eller på et bestemt tidspunkt

Kilde: Internt undervisningsmateriale fra Deloitte.

Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS 15, pkt. 35. Er én af tre ovenstående forhold

opfyldt, skal omsætningen indregnes løbende over tid. Er ingen af betingelserne opfyldt, skal omsæt-

ningen indregnes på et bestemt tidspunkt.

Den første betingelse består i, at virksomhedens udførelse af dens leveringsforpligtelse skaber eller

forbedrer et aktiv kontrolleret af kunden. Begrebet kontrol refererer jf. IFRS 15, pkt. 33 til købers mu-

lighed for at bestemme over brugen af aktivet, og at have ret til alle fremadrettede betydelige økono-

miske fordele.

Økonomiske fordele skal forstås som den potentielle besparelse i fremtidige pengestrømme, som kan

opnås. Et eksempel på at køber har kontrol over aktivet, kan være opførelsen af en ejendom på købers

grund.
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Den anden betingelse vedrører de situationer, hvor virksomheden ikke fremstiller et aktiv, eller hvis et

aktiv54 fremstilles og forbruges på samme tid af kunden. Et eksempel herpå kunne være, hvor en virk-

somhed indgår en aftale med en kunde om at udføre månedlige lønkørsler i det kommende år55.

Den tredje og sidste betingelse udgør den situation, hvor virksomheden producerer et aktiv, som ikke

har alternativ nytte for virksomheden selv. Jf. IFRS 15, pkt. 36 har et aktiv ikke alternativ nytte for

virksomheden, hvis virksomheden enten er kontraktligt bundet fra at overføre et aktiv under dets pro-

duktion eller forbedring til anden brug, eller hvis det ikke er praktisk muligt at ombygge/overføre et

aktiv i dets færdige stand uden uforholdsmæssige store omkostninger til anden brug.

Herunder skal virksomheden have ret til betaling for det udførte arbejde til dato. Hertil skal virksom-

heden overveje de kontraktmæssige forhold56 samt relevant lovgivning, når virksomheden vurderer,

om den har ret til betaling for det udførte arbejde. Retten til betaling skal minimum omfatte en kom-

pensation for det udførte arbejde57, hvis kontrakten opsiges af andre årsager, end at virksomheden ikke

er i stand til at levere i henhold til leveringsforpligtelserne i kontrakten.

Hvis leveringsforpligtelsen ikke leveres over tid, skal omsætningen indregnes på det tidspunkt, hvor

kontrollen overgår til kunden58. Tidspunktet fastlægges på baggrund af følgende overvejelser59:

 Om virksomheden har ret til betaling for varen eller ydelsen

 Om virksomheden har overført ejendomsretten til varen eller ydelsen

 Om virksomheden har overført den fysiske besiddelse af varen eller ydelsen

 Om virksomheden har overført fordele og risici ved ejerskabet af varen eller ydelsen

 Om kunden har accepteret varen eller ydelsen

Det er væsentligt, at virksomheden overvejer alle ovenstående forhold, og ikke kun om fordele og

risici er overgået. Der er tale om vejledninger, det vil sige, at det ikke er alle forhold, som skal være

opfyldt, før kontrollen anses for overgået til kunden. Det fremgår ikke af standarden, hvor mange af

faktorerne som skal være opfyldt, hvorfor det er en konkret overvejelse, virksomheden skal foretage

fra kontrakt til kontrakt.

54 Et aktiv kan omfatte enten en vare eller en ydelse, som enten produceres eller leveres af virksomheden.
55 For en yderligere beskrivelse af eksemplet henvises til IFRS 15 – Illustrative Examples – Example 13 - Cus-

tomer simultaneously receives and consumes the benefit
56 Ved de kontraktmæssige forhold skal overvejes, om virksomheden har et retsligt/juridisk krav på betaling.
57 En eventuel kompensation dækkende virksomhedens omkostninger anses ikke for at opfylde betingelsen om

ret til betaling. Betalingen skal opgøres pro rata i henhold til de afholdte omkostninger.
58 Det er væsentligt at lægge mærke til, at det er kontrollen, som skal overgå til kunden. Det er således ændret fra

de nuværende standarder, hvor det er fordele og risici, som skal overgå til kunden.
59 Indregning af omsætning – hvordan ændrer den nye IFRS-standard den nuværende omsætningsmodel, side 8

af PWC.
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7.3 Nye oplysningskrav

Udover en ny fem-trins model indeholder standarden også en række nye oplysningskrav. Som omtalt

tidligere i afhandlingen har de nuværende oplysningskrav i IAS 11 og IAS 18 fået kritik for ikke at

være fyldestgørende nok. Oplysningskravene er derfor et af de områder, hvor der er sket ret markante

ændringer.

IFRS 15 pkt. 110 foreskriver følgende: The objective is to disclose sufficient information to enable

users of financial statement to understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and

cash flows arising from contracts with customers.

Det er væsentligt at lægge mærke til brugen af objective, da der er tale om et hovedformål. Der er så-

ledes ikke tale om en checkliste, som virksomhederne kan krydse af, idet formålet med noteoplysnin-

ger skal opfyldes.

De nye oplysninger er illustreret i figur 8. Som det fremgår af figuren, er der indført en række nye

omfattende krav for at gøre omsætningen mere gennemsigtig for regnskabslæserne. De nye oplys-

ningskrav vil ikke blive beskrevet yderligere i dette afsnit.

Figur 8: Nye oplysningskrav i IFRS 15 i forhold til IAS 18/IAS 1160.

Oplysning Beskrivelse

Specifikation af omsætning Omsætningen skal specificeres i forskellige kategorier, f.eks.:

 Varer eller tjenesteydelser

 Markeder eller kunder (stat, kommune mv.)

 Kontrakttyper (fastpris- eller kostpluskontrakter)

 Kontraktperioder

Afstemning af kontraktakti-

ver og – forpligtelser

 Anlægsnoten for kontraktaktiver og kontraktforpligtelser, samt tilgodeha-

vender fra konktrakter med kunder.

Oplysning om

leveringsforpligtelser

 Hvornår leveringsforpligtelser opfyldes

 Væsentlige betalingsbetingelser

 Arten af varer eller serviceydelser

 Forpligtelser til returret eller tilbagekøb

 Garantiforpligtelser

Ikke afsluttede

leveringsforpligtelser.

 Vederlag, der er fordelt til ikke-afsluttede leveringsforpligtelser.

 Hvornår omsætningen forventes indregnet

 Forklaring af variable vederlag, som ikke er indregnet

Kontraktomkostninger  Skøn anvendt ved aktivering af kontraktomkostninger

 Metode for afskrivning

 Den regnskabsmæssige værdi fordelt pr. omkostningstype

 Årets af- og nedskrivning

60 Jf. population fra PWC, Indregning af omsætning – hvordan ændrer den nye IFRS-standard den nuværende

omsætningsmodel?, side 10
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Oplysning Beskrivelse

Leveringsforpligtelser

indregnet over tid

 Metoder anvendt ved indregning (færdiggørelse)

 Hvorfor metoden afspejler overgangen af kontrol troværdigt

Leveringsforpligtelser

indregnet på et bestemt

tidspunkt

 Vurderinger ved fastlæggelse af, hvornår kontrollen overgår til køber

Fastlæggelse af vederlaget Metoder og forudsætninger anvendt ved fastlæggelsen af:

 Estimat over variable vederlag

 Begrænsninger i variable vederlag

 Fordeling af vederlaget (herunder rabatter og variable vederlag)

 Måling af forpligtelser til returret, tilbagekøb og garantier

Kilde: Egen tilvirkning
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Kapitel 8 - Analyse af de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11
og IFRS 15

Baseret på de to forgående teorikapitler, foretages en sammenligning af de væsentligste forskelle mellem

IAS18/IAS 11 og IFRS 15. Formålet er at belyse de væsentligste forskelle mellem standarderne og at opnå kend-

skab til den effekt, som implementeringen af IFRS 15 vil medføre for indregning og måling af omsætningstrans-

aktioner.

8.1 Indledende analyse af forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15

Ved sammenligning af de to regelsæt kan det indledningsvist konstateres, at den væsentligste ændring

formentlig skal findes i måden, den nye omsætningsstandard er opbygget. IFRS 15 er opbygget om-

kring identifikationen af en salgskontrakt. Når en salgskontrakt er identificeret, og kontrakten opfylder

en række nærmere definerede betingelser, skal omsætningen indregnes.

IFRS 15 implementerer fem-trins modellen, som skal gennemgås pr. identificeret salgskontrakt for

bl.a. at identificere leveringsforpligtelser samt at foretage en identifikation og allokering af salgsprisen

for at fastlægge, hvordan omsætningen skal indregnes og måles.

IFRS 15 er opbygget på struktureret vis som en ”kogebogsopskrift” forstået på den måde, at de fem

trin i modellen skal følges struktureret. Modellen sikrer i større grad end tidligere, at omsætningen

indregnes på en ensartet måde mht. tidspunkt og værdi, fordi der til fem-trins modellen er udarbejdet

vejledning og eksempler til at underbygge brugernes forståelse af modellen.

Implementeringen af fem-trins modellen betyder, at IFRS 15 kun indeholder ét sæt regler, som kan

bruges på alle typer af salgstransaktioner. Ved indregning af en salgstransaktion følges nu i større grad

nogle grundlæggende principper via fem-trins modellen. Det er i skarp kontrast til opbygningen af de

nuværende omsætningsstandarder, som er opbygget omkring omsætningstypen i form af indtægter fra

varesalg, tjenesteydelser samt entreprisekontrakter.
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Ulempen ved de nuværende standarder er, at de transaktioner, som ikke åbenlyst kan placeres i oven-

stående kategorier, er svære at håndtere. Det er særligt gældende ved sammensatte kontrakter.

Ved en nærmere sammenligning af standarderne kan det konstateres, at der er indført en række nye

definitioner med tilhørende vejledning til, hvordan paragrafferne skal fortolkes.

Der er bl.a. indført nye begreber på en række centrale områder i standarden med betydning for indreg-

ningstidspunktet og værdien af det indregnede beløb. Når de nye begreber sammenlignes med de an-

vendte ordformuleringer i de nuværende omsætningsstandarder, kan det konstateres, at der hovedsag-

ligt er tale om præciseringer for at mindske de nuværende brede fortolkningsmuligheder. Det betyder,

at forskellene mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard

primært skal findes i de ændrede ordlyde.

Det kan dermed fastslås, at vi ikke går fra ét sæt regler til ét nyt sæt regler. Vi bevæger os nærmere fra

ikke at have så mange regler (udefineret regelsæt) til at have rigtig mange regler, hvor konsekvensen

heraf nok primært vil afhænge af, hvordan en given transaktion tidligere er blevet behandlet.

De væsentligste forskelle mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsæt-

ningsstandard kan i hovedoverskrifter opsummeres således:

Figur 9: Oversigt over de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15

Emne Kort beskrivelse af identificerede forskelle

mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11

Vurdering af

ændringens effekt

Indregning af

omsætning over

tid.

Der er indført ændrede betingelser for, hvornår indreg-

ningsprincippet over tid kan anvendes. De nye betingel-

ser består bl.a. af, at et aktiv ikke må have alternativ

nytte for virksomheden, og at virksomheden skal have

ret til betaling. Disse betingelser erstatter tidligere krav

om købers ret til at specificere væsentlige strukturelle

elementer.

Ændringen vedrører et

grundlæggende princip for

indregning af omsætning,

hvor kravene for brugen af

princippet er ændret.

Det kritiske punkt

gældende for

varens levering til

kunden.

Betingelserne, for hvornår en vare anses for at være

overgået til køber, er ændret. Indregningstidspunktet er

ændret fra tidspunktet, hvor væsentlige risici og fordele

overgår til kunden på tidspunktet, hvor kontrollen over-

går til kunden.

Ændringen i tidspunktet for

hvornår en vare anses for at

være overgået til køber, vil

formentlig ikke ændres væ-

sentligt, da der umiddelbart

ikke er den store forskel i de

to betingelser.

Opdeling af kon-

trakter i særskilte

leveringsforplig-

telser.

Til vurderingen af om en kontrakt skal opdeles i særskil-

te leveringsbetingelser, er indført begrebet distinct. Er

varer eller ydelser distinct, skal de behandles som sær-

skilte leveringsforpligtelser. Tidligere fandtes ingen

vejledning til, hvordan en sådan opdeling skulle foreta-

ges.

Der er tale om en grundlæg-

gende præcisering med be-

tydning for, hvornår omsæt-

ningen skal indregnes.
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Emne Kort beskrivelse af identificerede forskelle

mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11

Vurdering af

ændringens effekt

Allokering af en

observerbar

salgspris til en

leveringsforplig-

telse.

Målingsbestemmelsen af den observerbare salgspris er

ændret. Ændringen består i, at den observerbare salgspris

skal måles til den værdi, som svarer til virksomhedens

normale salgspris pr. enhed. Tidligere skulle salgspri-

sen måles til dagsværdi.

Hovedformålet med den nye

målingsbestemmelse er, at

den observerbare salgspris

skal svare til den pris, virk-

somheden forventer at blive

godtgjort for opfyldelse af

dens leveringsforpligtelse.

Målingsbestemmelsen vur-

deres at være tæt på identisk

med dagsværdibegrebet.

Allokering af en

ikke-observerbar

salgspris til en

leveringsforplig-

telse.

Der er indført konkrete metoder, som præciserer, hvor-

dan en ikke-observerbar salgspris skal beregnes. Alt

afhængig af de faktiske forhold for den pågældende

leveringsforpligtelse skal en Justeret markedstilpas-

ning, Forventet kostplus model eller Residual model-

len anvendes. Tidligere fandtes ingen vejledning til,

hvordan salgsprisen skulle opgøres.

Der er tale om en grundlæg-

gende præcisering af, hvor-

dan en ikke-observerbar

salgspris skal beregnes med

betydning for, hvilken værdi

som allokeres ud på enkelte

leveringsforpligtelser.

Skøn vedrørende

variable elemen-

ter.

Der er indført en ny definition for indregningstidspunktet

vedrørende variable elementer. Et variabelt element skal

indregnes, når det er meget sandsynligt, at der ikke vil

ske en væsentlig ændring i den samlede registrerede

omsætning, når den efterfølgende begivenhed er afkla-

ret. Tidligere skulle et variabelt element indregnes, når

det var sandsynligt, og beløbet kunne måles pålideligt.

Den nye definition ændrer

på tidspunktet for, hvornår et

variabelt element skal ind-

regnes. Ændringen til meget

sandsynligt fra sandsynligt

vil påvirke indregningstids-

punktet af det variable ele-

ment.

Modifikation af

kontrakter med

kunder.

Det er præciseret, hvordan en modifikation til en kon-

trakt skal behandles. En modifikation skal behandles som

en separat kontrakt, hvis kontraktændringen tilføjer en

distinct leveringsforpligtelse, og at prisen forøges med

et beløb svarende til virksomhedens normale salgspris pr.

enhed. Tidligere skulle det tilføjede aktiv adskille sig

væsentligt (ikke defineret nærmere) fra de øvrige aktiver

i den oprindelige kontrakt.

Præciseringen har væsentlig

indflydelse på, hvornår en

kontraktændring skal anses

som værende en separat

kontrakt eller som en æn-

dring til den oprindelige

kontrakt. Præciseringen har

dermed indflydelse på ind-

regningstidspunktet.

Noteoplysninger. Der er indført en række væsentlige nye oplysningskrav

særligt knyttet til vurderinger og skøn foretaget af virk-

somheden i forbindelse med indregning af omsætningen.

Oplysningskravene er skær-

pet markant for at give regn-

skabslæser en forståelse for

virksomhedens behandling

og indregning af omsætning.

Kilde: Egen tilvirkning

8.2 Valg af forskelle til inddragelse i kapitel 10

I vores videre analyse i kapitel 10 har vi valgt at inddrage de forskelle, som vi anser som værende de

væsentligste elementer ved indregning og måling med betydning for indregningstidspunktet og for den

værdi, der skal indregnes som omsætning.
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Vurderingen er foretaget på baggrund af vores forståelse af forskellene samt vores praktiske erfaring

som revisorer. Følgende forskelle vil således blive uddybet nedenfor, da disse emner vurderes at have

den største effekt ved indregning og måling af omsætning.

 Indregning af omsætning over tid.

 Opdeling af kontrakter i særskilte leveringsforpligtelser.

 Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

 Skøn vedrørende variable elementer.

 Modifikationer af kontrakter med kunder

 Noteoplysninger

Ovenstående forskelle vil blive inddraget i vores videre analyse med undtagelse af noteoplysningerne,

da afhandlingens hovedformål er at klarlægge forskellene i indregnings- og målingsprincipperne.

Det er valgt at opliste de væsentligste forskelle i oplysningskravene, da disse udgør et centralt område

i IFRS 15. Et kendskab til de nye oplysningskrav er væsentligt for, at læserne af afhandlingen opnår en

samlet forståelse af indholdet i IFRS 15.

8.3 Indregning af omsætning over tid

Indregningstidspunktet, for hvornår et salg må indregnes, er et af de områder, hvor der formentlig vil

ses en ændring, når IFRS 15 erstatter hhv. IAS 18 og IAS 11. Forskellene skal ikke findes i selve må-

lemetoderne og begrebsdefinitionerne. Færdiggørelsesgraden skal fortsat opgøres som forskellen mel-

lem afholdte omkostninger på målingstidspunktet og de samlede forventede omkostninger, og et salg,

som indregnes over tid, skal fortsat indregnes i takt med, at arbejdet udføres, eller ydelsen leveres til

kunden. Ændringen skal derimod findes i kravene for brugen af indregningsprincippet.

IFRS 15 er opbygget således, at en salgstransaktion skal indregnes over tid, hvis en af tre betingelser

er opfyldt. Hvis en af de tre betingelser ikke er opfyldt, skal salgstransaktionen indregnes på et bestemt

tidspunkt. Ved sammenligning af de overordnede krav for at en salgstransaktion kan indregnes over

tid, ses det, at der er indført nogle mere principbaserede kriterier.

Efter de nuværende omsætningsstandarder skal virksomheden fastlægge, hvorvidt en salgstransaktion

er omfattet af IAS 18 eller IAS 11. Virksomheden skal foretage en helhedsvurdering af i hvilken ”kas-

se”, en salgstransaktion skal placeres i.

Denne vurdering kan i en række tilfælde være vanskelig, hvis salgstransaktionen befinder sig et sted

midt i mellem kasserne forstået på den måde, at enkelte betingelser fra både IAS 18 og IAS 11 er op-

fyldt.
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Figur 10: Forskelle i betingelser for indregning af en salgstransaktion over tid

IAS 1161 / IFRIC 15 IFRS 15, pkt. 35

Kontrollen over aktivet samt væsentlige

fordele og risici knyttet til ejerskabet af

aktivet overføres til køber i takt med produk-

tionen.

Virksomhedens opfyldelse af dens leverings-

forpligtelse skaber eller forbedrer et aktiv

kontrolleret af kunden.

Ingen
væsentlig
ændring i

betingelser
Virksomheden fremstiller ikke et aktiv, eller

hvis et aktiv62 fremstilles forbruges det på

samme tid af kunden.

Køber er i stand til at specificere de væsent-

ligste strukturelle elementer forud for påbe-

gyndelsen af opførelsen af aktivet, ligesom

køber har ret til at foretage ændringer under

etableringsprocessen.

Virksomheden fremstiller et aktiv, som ikke

har alternativ nytte for virksomheden selv,

og virksomheden har ret til at modtage beta-

ling for det udførte arbejde til dato.

Væsentlig
ændring i

betingelser

Kilde: Egen tilvirkning

Når betingelserne i de to standarder sammenlignes, skal den væsentligste ændring findes i kravet i IAS

11 om, at køber skal være i stand til at specificere de væsentligste strukturelle elementer, samt købers

ret til at foretage ændringer under etableringsprocessen. Disse betingelser er ikke gældende i IFRS 15.

I stedet er der i IFRS 15 indført et krav om, at det fremstillede aktiv ikke har alternativ nytte for virk-

somheden selv, og at virksomheden har ret til at modtage betaling for det udførte arbejde til dato.

Der skal særligt lægges mærke til det faktum, at virksomheden skal have ret til betaling for det udførte

arbejde til dato, hvis kontrakten opsiges af andre årsager end virksomhedens egen evne til at levere i

henhold til den indgåede aftale.

Netop denne ændring vil formentlig ses at have en effekt på indregningsprincippet i entreprenørbran-

chen alt afhængig af, hvilken vare der fremstilles og leveres til kunden, samt hvordan de nuværende

omsætningsstandarder er fortolket.

Der vil formentligt ses en ændring i det anvendte indregningsprincip i branchen, som branchen ople-

vede da fortolkningsbidraget IFRIC 15 - Agreements for the Construction of Real Estate blev indført i

januar 2009 som supplement til IAS 11 og IAS 18.

Implementeringen medførte dengang, at en række entreprenørvirksomheder måtte ændre indregnings-

princip fra over tid til et bestemt tidspunkt, som følge af betingelsen om købers krav til at specificerer

væsentlige strukturelle elementer.

61 Skemaet tager udgangspunkt i de betingelser, som jf. IAS 11 vedrørende entreprisekontrakter skal være op-

fyldt, for at et aktiv kan indregnes over tid. Reglerne i IAS 18 vedrørende serviceydelser beskrives ikke, da be-

tingelserne for at indregne en serviceydelse over tid er uændret ved sammenligning med IFRS 15.
62 Et aktiv kan omfatte enten en vare eller en ydelse, som enten produceres eller leveres af virksomheden.
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Indførelsen af betingelserne i IFRS 15, pkt. 35 vil formentlig i en række tilfælde medføre et skifte

tilbage til indregning over tid som følge af:

 at et aktiv skal kontrolleres af kunden fra tidspunktet, hvor kontrakten indgås. Tidligere skulle

ejerskabet over aktivet overføres i takt med at arbejdet udføres.

 at det nuværende krav om at køber er i stand til at specificere væsentlige strukturelle elementer

før og under fremstillingsprocessen, erstattes med, at det pågældende aktiv ikke må have alter-

nativ nytte for virksomheden selv, samt at virksomheden skal have ret til betaling for det udførte

arbejde til dato.

8.4 Opdeling af kontrakter i særskilte leveringsforpligtelser

Efter de nuværende standarder er der forbundet et væsentligt skøn ved vurderingen af, hvorvidt og

hvordan der skal foretages en opdeling af separate leveringsforpligtelser i en kontrakt. IAS 18, pkt. 13

skriver, at indregningskriterierne skal anvendes på en enkel transaktions separate identificerbare ele-

menter i kontrakten. Det er ikke nærmere beskrevet i IAS 18, hvordan separate elementer skal identi-

ficeres og hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at de kan anses for at være separate.

Jf. IAS 11, pkt. 8 skal der også foretages en opdeling af varer og ydelser. Opdelingen skal foretages,

når der er afgivet tilbud for hvert enkelt aktiv, og omkostningerne og omsætningen separat kan identi-

ficeres. Det uddybes, at hvert element i kontrakten skal være forhandlet enkeltvis, og at både køber og

sælger skal have mulighed for at acceptere eller afvise dele af kontrakten. IAS 11 er dermed mere

uddybende end IAS 18 hvad angår hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der er tale om sepa-

rate elementer.

Hverken IAS 18 eller IAS 11 indeholder vejledning til, hvordan ovenstående skal fortolkes i praksis,

hvilket giver regnskabsproducenterne en bred fortolkningsmulighed. Til illustration kan henvises til

eksemplet i afsnit 7.2.2 – Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten vedrørende en upfront beta-

ling i et motionscenter. Ved brug af IAS 18 fremgår det ikke tydeligt, hvordan en sådan upfront beta-

ling skal behandles.

I modsætning til hhv. IAS 18 og IAS 11 indeholder IFRS 15 en detaljeret beskrivelse af, hvordan en

sådan opdeling af særskilte leveringsforpligtelser skal foretages og hvilke betingelser, der skal være

opfyldt, for at et element kan anses for at være separat fra et andet element. IFRS 15 indeholder et

krav om, at det enkelte element i form af en vare eller ydelse skal give kunden en økonomisk fordel

alene eller sammen med en anden let tilgængelig ressource.

Det kan konkluderes, at det ikke er noget nyt, at virksomhedens enkelte leveringsforpligtelser skal

identificeres og behandles som særskilte kontrakter.
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Der er tale om en væsentlig præcisering, hvor ændringen består i, at IFRS 15 indeholder krav til hvilke

betingelser, der skal være opfyldt, for at et element kan anses for at være separat i forhold til andre

elementer. Præciseringen vil uden tvivl medføre ændringer i, hvordan separate leveringsforpligtelser

identificeres, hvilket kan have betydning for indregningstidspunktet jf. eksemplet ovenfor med en

upfront betaling i et motionscenter.

8.5 Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

En væsentlig problemstilling er, hvordan særskilte leveringsforpligtelser i en kontrakt identificeres, en

anden problemstilling er, hvordan en samlet salgspris skal allokeres ud på de særskilte leveringsfor-

pligtelser, som er identificeret i kontrakten.

8.5.1 Måling af en observerbar salgspris

Ved en observerbar salgspris skriver IAS 18, pkt. 13, at når et produkts salgspris eksempelvis omfatter

et identificerbart beløb for efterfølgende service, udskydes dette beløb. Det udskudte beløb skal opgø-

res til dagsværdi, jf. IAS 18, pkt. 9, dvs. til værdien af de forventede fremtidige pengestrømme i hen-

hold til principperne i IAS 37. Standarden indeholder dog ingen vejledning om hvilke betingelser, der

skal være opfyldt, for at der er tale om et observerbart beløb.

Ved introduktionen af fem-trins modellen skriver IFRS 15, pkt. 73, at en observerbar transaktionspris

skal allokeres ud på de enkelte leveringsforpligtelser med den værdi, som virksomheden forventer at

blive godtgjort for at opfylde sin leveringsforpligtelse.

Figur 11: Måling af en observerbar salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

IAS 18, pkt. 9 IFRS 15, pkt. 77

Dagsværdien af de fremtidige forventede

pengestrømme.

Virksomhedens normale salgspris pr. enhed

er den pris, som virksomheden på normal

basis vil opkræve, for den pågældende vare

eller ydelse når varen eller ydelsen sælges

separat til en anden kunde under lignende

omstændigheder.

Ingen

væsentlig

ændring

Kilde: Egen tilvirkning

Det kan konstateres, at virksomhedens normale salgspris pr. enhed, under hensyntagen til hovedformå-

let i IFRS 15, pkt. 73, ligger tæt op af dagsværdien i henhold til IAS 18, pkt. 9. Både IAS 18 og IFRS

15 tager således udgangspunkt i den værdi, som virksomheden forventer at modtage.

Ændringen fra brugen af dagsværdi til virksomhedens normale salgspris pr. enhed kan således nærme-

re betegnes som en præcisering, som næppe vil have nogen betydning i praksis.
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8.5.2 Måling af en ikke-observerbar salgspris

Hvis salgsprisen ikke er observerbar, fremgår det ikke i IAS 18, hvordan prisen skal opgøres. Jf. ”Års-

rapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS” side 410 skrives, at det

nuværende regelsæt ikke udelukker, at de særskilte identificerbare aktivers indtægter i praksis fordeles

ved brug af kostprisen pr. aktiv tillagt den forventede avance. Det manglende princip til hvordan en

ikke-observerbar salgspris skal beregnes, har medført en forskelligartet behandling i forskellige bran-

cher.63

IFRS 15 har indført 3 metoder64, som kan anvendes, hvis salgsprisen ikke er observerbar. IFRS 15

præciserer dermed, hvordan værdien skal opgøres. Det betyder, at den praksis, som anvendes, efter de

nuværende regler, skal tilpasses til de nye opgørelsesmetoder.

8.6 Skøn vedrørende variable elementer

Usikkerhed ved indregning af omsætning skal forstås, som den situation, hvor en salgspris er afhængig

af en fremtidig begivenhed. Opgørelsen af salgsprisen indeholder et variabelt element, hvor virksom-

heden skal foretage et skøn i forbindelse med opgørelsen af den værdi, som skal indregnes.

Efter IAS 11, pkt. 15 skal et beløb, der er usikkert mht. virksomhedens optjeningsret, indregnes, når

det er sandsynligt, at beløbet vil blive optjent, og når værdien kan måles pålideligt.

At optjeningsretten skal være sandsynlig, og at værdien skal kunne måles pålideligt, er i IFRS 15 er-

stattet af nye definitioner. Jf. IFRS 15, pkt. 56 skal indregningen kun foretages, hvis det er meget

sandsynligt (highly probable), at der ikke vil ske en væsentlig ændring i den samlede registrerede om-

sætning, når den efterfølgende begivenhed er afklaret.

Figur 12: Forskelle i indregningsbestemmelsen for et variabelt element

IAS 11, pkt. 15 IFRS 15, pkt. 56

Et variabelt element skal indregnes, når det

er sandsynligt, at beløbet vil blive optjent,

samt at værdien kan måles pålideligt.

Et variabelt element skal indregnes, når det

er meget sandsynligt, at der ikke vil ske en

væsentlig ændring i forhold til den samle-

de omsætning, når usikkerheden vedrørende

det variable forhold er afklaret.

Væsentlig

ændring

Kilde: Egen tilvirkning

Ved sammenligning af ordbrugen i de to betingelser kan det konstateres, at betingelsen, for hvornår en

given usikkerhed må indregnes som omsætning, er tydeliggjort.

63 Jf. Deloitte IFRS Excellence 2014: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, side 17.
64 For en beskrivelse af metoderne henvises til afsnit 7.2.4 Allokering af transaktionsprisen.
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Ordbrugen ændres fra, at det skal være sandsynligt, at det usikre beløb vil blive optjent, til at det skal

være meget sandsynligt, at der ikke vil ske en væsentlig ændring i forhold til den samlede omsætning,

når usikkerheden vedrørende det variable forhold er afklaret.

Der er ikke alene tale om en ændring af, i hvilken grad det skal være sandsynligt, at det variable ele-

ment skal indregnes. Ændringen består også i, at IAS 11 forholder sig til optjeningsretten, mens IFRS

15 forholder sig til effekten af en eventuel ændring, når det variable element er afklaret. Den eventuel-

le ændring skal ses i forhold til den samlede omsætning for den pågældende kontrakt, og det må alt

andet lige medfører et skærpet indregningskrav i forhold til tidligere.

Disse væsentligt skærpede vilkår må antages at få en væsentlig effekt på, hvorledes en beløbsmæssig

usikkerhed behandles og håndteres i praksis.

8.7 Modifikationer af kontrakter med kunder

IAS 11, pkt. 10 fastlægger, hvornår en kontraktændring skal behandles som en separat kontrakt. Det er

tilfældet, når aktivet adskiller sig væsentligt fra de aktiver, som er anført i den oprindelige kontrakt,

eller hvis prisen på det nye aktiv er forhandlet særskilt og dermed uden hensyntagen til den oprindeli-

ge indgået kontraktpris. Det er væsentligt at bemærke, at kontraktændringen skal behandles som en

separat kontrakt, når blot én af de to betingelser er opfyldt.

IAS 18 indeholder ingen regler vedrørende kontraktændringer. Det må, som ved øvrige paragraffer

standarderne imellem, antages, at IAS 11, pkt. 10 ligeledes finder anvendelse ved indregning af salgs-

transaktioner omfattet af IAS 18.

Modifikationer til kontrakter er et område i IFRS 15, som er tildelt megen opmærksomhed, og hvor

der er indført en række detaljerede paragraffer, som regulerer, hvordan en given ændring til en kon-

trakt skal behandles.

Der er i figur 13 udarbejdet en oversigt, som illustrerer hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at

en kontraktændring skal behandles hhv. som en separat kontrakt eller som en ændring til en eksiste-

rende kontrakt. Det er gjort for både IAS 11 og for IFRS 15 for at sammenholde de enkelte betingel-

ser.

Nedenstående betingelser i IAS 11 er udledt baseret på ordlyden i IAS 11, pkt. 10 for, hvad der er

gældende for en separat kontrakt.

Som følge heraf kan det udledes hvilke betingelser, der er gældende, når en kontraktændring ikke skal

behandles som en separat kontrakt og dermed som en ændring til den eksisterende kontrakt.
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Figur 13: Sammenligning af hvordan en kontraktændring behandles mellem IAS 11 og IFRS 15

IAS 11, pkt. 10 IFRS 15, pkt. 20 og pkt. 21

Separat kontrakt

Aktivet adskiller sig væsentligt fra de akti-

ver, som er anført i den oprindelige kontrakt,

og

prisen på det nye aktiv er forhandlet særskilt

uden hensyntagen til den oprindelig indgået

kontraktpris.

Det kontraktmæssige indehold forøges, som

følge af tilføjelsen af en distinct leverings-

forpligtelse og den indgåede kontraktpris

forøges med et beløb svarende til virksom-

hedens normale salgspris pr. enhed.

Sammenlig-

nelig

Ændring som en eksisterende kontrakt

Aktivet adskiller sig væsentligt fra de akti-

ver, som er anført i den oprindelige kontrakt,

og

prisen på det nye aktiv er forhandlet særskilt

med hensyntagen til den oprindelig indgået

kontraktpris.

Hvis leveringsforpligtelsen er distinct, skal

ændringen behandles som var den gamle

kontrakt ophævet og en ny kontrakt var

indgået for den ikke leverede del af den

samlede leveringsforpligtelse.

Sammenlig-

nelig

Aktivet adskiller sig ikke væsentligt fra de

aktiver, som er anført i den oprindelige kon-

trakt.

[i dette tilfælde vil priselementet ikke have

nogen indflydelse]

Hvis leveringsforpligtelsen ikke er distinct,

skal ændringen indregnes, som var den en

del af den oprindelige kontrakt.

Sammenlig-

nelig

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår ikke af IAS 11, hvordan adskille sig væsentligt skal fortolkes, hvorfor det umiddelbart er

svært at fastlægge, hvor langt begrebet betydningsmæssigt er fra distinct. At et aktiv adskiller sig væ-

sentligt fra et andet aktiv, må det umiddelbart betyde, at der er tale om to særskilte leveringsforpligtel-

ser. Det kan modsætningsvist fastlægges, at hvis aktivet ikke adskiller sig væsentligt fra et andet aktiv,

vil der være tale om én leveringsforpligtelse.

Antageligt må forskellene derfor findes i en situation med særskilte leveringsforpligtelser, hvor identi-

fikationen af de særskilte leveringsforpligtelser ikke er ens, afhængigt af om reglerne i IAS 18/ IAS 11

eller IFRS 15 anvendes. Når aktivet adskiller sig væsentligt fra de øvrige aktiver i kontrakten, må pris-

elementet antages at have følgende betydning for, hvorledes kontraktændringen skal behandles:

 At en pris forhandles særskilt uden hensyntagen til den oprindelige indgåede kontraktpris, må

alt andet lige betyde, at virksomheden sælger det pågældende aktiv til den normale salgspris pr.

enhed. Den normale salgspris pr. enhed vil da i den givne situation svarer til dagsværdien.

Vi har tidligere i afsnit 8.5.1 Måling af en observerbar salgspris konstateret, at dagsværdien un-

der IAS 18 og den normale salgspris pr. enhed anvendt i IFRS 15 ligger tæt op ad hinanden.
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 Når en pris forhandles særskilt med hensyntagen til den oprindelige indgåede kontraktpris, må

det tilsvarende betyde, at det pågældende aktiv ikke sælges til dagsværdi, og at prisændringen

(forskellen mellem den aftalte pris og dagsværdien) vedrører den del af den samlede leverings-

forpligtelse, som ikke er leveret på aftaletidspunktet. Det vil sige, at ændringen i prisen skal ind-

regnes fremadrettet.

8.8 Nye oplysningskrav

Noteoplysningerne er det område, der har undergået de mest omfattende ændringer. De nye oplys-

ningskrav kan opdeles i hhv. tal- og tekstmæssige oplysninger. Det er primært de tekstmæssige oplys-

ninger, som adskiller sig fra de nuværende krav i IAS 18 og IAS 11.

De tekstmæssige oplysninger består af information om, hvilke forudsætninger, skøn samt vurderinger,

som virksomheden har foretaget i forbindelse med indregningen af omsætning. Figur 14 illustrerer de

væsentligste nye oplysningskrav.

Figur 14: Udvalgte forskelle i oplysningskrav mellem IAS 18, IAS 11 og IFRS 15

Forskel IAS 18 og IAS 11 IFRS 15
Oplysning om leve-

ringsforpligtelser.

Der er ingen oplys-

ningskrav om, hvornår

en virksomhed anser

sine leveringsforplig-

telser for opfyldt eller

om væsentlige beta-

lingsbetingelser.

Det skal oplyses, hvornår virksomheden typisk anser at

opfylde sine leveringsforpligtelser (eksempelvis på afsen-

delsestidspunktet, leveringstidspunktet, i takt med at en

service forbruges eller når leveret). Det skal gøres fordelt

på arten af salgstransaktionen dvs. fordelt på varer og ydel-

ser under hensyntagen til de anvendte leveringsbetingelser.

Der skal gives oplysninger om væsentlige betalingsbetin-

gelser i form af, hvornår en betaling typisk forfalder til

betaling og informationer om væsentlige finansieringsele-

menter, hvis sådan et foreligger.

Leveringsforpligtelser

indregnet over tid

eller på et bestemt

tidspunkt

Der er ingen oplys-

ningskrav om hvilke

kriterier og skøn som

er foretaget ved vur-

deringen af, hvilket

tidspunkt en leve-

ringsforpligtelse kan

indregnes.

Der skal i tilknytning til, hvornår virksomheden typisk

anser at opfylde sine leveringsforpligtelser, gives oplysnin-

ger om væsentlige skøn foretaget i forbindelse hermed. Det

omfatter oplysninger om, hvordan virksomheden opgør

dens færdiggørelsesgrad, samt hvorfor den anvendte meto-

de afspejler overgangen af kontrol troværdigt.
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Forskel IAS 18 og IAS 11 IFRS 15
Fastlæggelse af veder-

laget

Der er ingen oplys-

ningskrav om, hvor-

dan et vederlag er

opgjort, samt hvilke

forudsætninger virk-

somheden har an-

vendt.

Der skal gives oplysninger om, hvorvidt vederlaget inde-

holder variable elementer, samt information i henhold til

pkt. 56-5865 om hvordan det variable element er opgjort.

Der skal gives oplysninger om, hvordan rabatter og andre

variable beløb fordeles mellem særskilte leveringsforplig-

telser (performance obligations).

Der skal gives oplysninger om, hvordan virksomheden

måler dens forpligtelser vedrørende returret, tilbagekøb og

garantier.

Kilde: Egen tilvirkning

De nye oplysningskrav kan opdeles i hhv. oplysninger om leveringsforpligtelser, leveringsforpligtelser

indregnet over tid eller på et bestemt tidspunkt og fastlæggelse af vederlag.

De vurderinger og skøn, som virksomheden foretager, når en omsætningstransaktion indregnes, har

væsentlig betydning for indregningstidspunktet, samt hvilken værdi der indregnes. Denne information

skal nu oplyses i henhold til IFRS 15, hvilket ikke tidligere har været et oplysningskrav.

8.9 Delkonklusion

Det kan konkluderes, baseret på analysen ovenfor, at der foreligger en række væsentlige forskelle mel-

lem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15. Forskellene skal hovedsagligt findes i brugen af de nye begreber samt

nye formuleringer. De ændrede begreber og formuleringer vurderes at få væsentlig indflydelse på en

række salgstransaktioner. Det er særligt ved sammensatte kontrakter, fordi tidspunktet for indregning

og prisallokeringen formentlig vil blive påvirket.

Vi vil, som følge heraf, inddrage de fem hovedemner i vores videre analyse. Vi vil indarbejde emnerne

i de to fiktive salgskontrakter, som udarbejdes i kapitel 10, for at påse i hvilken grad disse påvirker

indregningen af de opstillede omsætningstransaktioner, alt afhængig af om regelsættet i hhv. IAS

18/IAS 11 eller IFRS 15 anvendes.

De fem emner opsummeret fra indeværende kapitel:

 Indregning af omsætning over tid eller på et bestemt tidspunkt

 Opdeling af kontrakter i særskilte leveringsforpligtelser

 Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

 Usikkerheder ved indregning af omsætning

 Modifikationer af kontrakter med kunder

65 Disse paragraffer er beskrevet under “skøn vedrørende variable elementer” i afsnit 7.2.3 Fastlæg transaktions-

prisen.
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Kapitel 9 - Analyse af høringssvar vedrørende IFRS 15

Til identifikation af regnskabsbrugernes holdninger og forståelse af IFRS 15 foretages en opsummering og ana-
lyse af væsentlige kommentarer indsendt til IASB i forbindelse med offentliggørelsen af Revised Exposure
Draft66. Opsummeringen og analysen foretages med det formål at identificere hvilke salgstransaktioner, som
respondenterne forventer, der vil blive påvirket af implementeringen af IFRS 15, således disse kan inddrages i
vores analyse i kapitel 10.

9.1 Overordnet feedback på Exposure Draft

Exposure Draft er det seneste udkast af IFRS 15 før offentliggørelsen af den endelige udgave. I for-

bindelse med høringsprocessen vedrørende Exposure Draft har IASB modtaget i alt 357 høringssvar

fra forskellige respondenter. Nedenfor er illustreret de typer af respondenter, der har kommenteret på

Exposure Draft udstedt den 1. november 2011.

Figur 15: Oversigt over typer af respondenter, som har indsendt høringssvar

Kilde: Project: Revenue recognition – Feedback Summary from Comment Letters and Outreach, side 2.

66 Omtales fremover kun som Exposure Draft.
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Som det fremgår af figuren, er ca. ¾ af respondenterne, som har indsendt et høringssvar, hovedsagligt

regnskabsproducenter (preparer) og bogholdere (accountancy body). Generelt har der været en bred

vifte af virksomheder, fra forskellige brancher og lande, som har kommenteret på indholdet af stan-

darden. Særligt kan nævnes virksomheder inden for bl.a. Telecom-, Real Estate-, Automobil- og Soft-

warebranchen.

Generelt for respondenternes høringssvar er, at de anerkender behovet for en ny omsætningsstandard.

Respondenterne udtrykker forståelse for, at der indføres én omsætningsmodel, fem-trins modellen,

som kan anvendes af alle typer virksomheder uanset branche og type af omsætningstransaktioner.

Et af de forhold, som respondenterne fremhæver positivt, er, at den nye omsætningsmodel fjerner de

brede fortolkningsmuligheder, som findes i de nuværende omsætningsstandarder. Den nye omsæt-

ningsmodel vil øge sammenligneligheden på tværs af virksomheder, brancher og landegrænser, hvilket

modtages positivt.

Herudover er respondenterne enige om, at den kommende standard er med til at give en mere brugbar

information til regnskabslæser gennem de øgede krav til noteoplysninger. IFRS 15 vil derfor medvirke

til, at fremtidige årsrapporter indeholder den finansielle information, som regnskabslæserne har behov

for.

Ved gennemgangen af IASB’s opsummering af høringssvar fremgår det, at et væsentligt antal respon-

denter stiller spørgsmålstegn ved forståelsen af en række af de nye indførte begreber og ordformule-

ringer. Begreberne og ordformuleringerne vurderes i Exposure Draft ikke at være tilstrækkeligt define-

rede, hvormed det kan være svært at opnå en forståelse for begrebernes anvendelse i praksis.

Respondenterne udtrykker et behov for en yderligere vejledning og uddannelse til, hvordan begreberne

skal forstås og anvendes. Behovet er efterfølgende afhjulpet ved, at IASB har udarbejdet et vejledende

appendiks med eksempler og illustrationer af forskellige situationer som et supplement til standarden.

9.2 Analyse af udvalgte hovedemner i Exposure Draft

På trods af den relative positive modtagelse af IFRS 15, har respondenterne i deres høringssvar givet

udtryk for, at der er visse forhold, der ikke er tilstrækkeligt defineret. Det medfører, at der blandt regn-

skabsproducenterne opstår usikkerhed om den regnskabsmæssige behandling ved en række forskellige

typer salgstransaktioner.
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De mest omtalte og diskuterede hovedområder kan opsummeres i følgende overskrifter:

1. Performance obligations satisfied over time / Opfyldelse af leveringsforpligtelser over tid

2. Measures of progress concerning a stand-ready obligation / Måling og indregning af en stand-

ready forpligtelse

3. Identifying performance obligations / Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

4. Constraining estimates of variable considerations / Skøn vedrørende variable elementer

5. Allocation of the transaction price / Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

IASB har gennemgået alle høringssvarene samt overvejet mange aspekter ved udformning af den nye

omsætningsstandard. Det er gjort for at imødekomme så mange udfordringer som muligt fra de for-

skellige brancher, for at kunne nøjes med at udarbejde én omsætningsmodel. Hovedområderne vil

blive gennemgået nedenfor.

9.2.1 Opfyldelse af leveringsforpligtelser over tid

Som nævnt i afsnit 7.2.5 er begreberne ”ingen alternativ nytte” og ”retten til betaling” væsentlige at

forstå ved vurderingen af, hvorvidt en salgstransaktion skal indregnes over tid eller på et bestemt tids-

punkt.

Før at respondenternes kommentarer bliver gennemgået, foretages der en forklaring af begreberne

ingen alternativ nytte og ret til betaling som defineret i hhv. Exposure Draft og IFRS 15.

9.2.1.1 Forklaring af begrebet ingen alternativ nytte

Nedenfor er begrebet ”ingen alternativ nytte” defineret, for at vise forskellen på definitionen mellem

Exposure Draft og IFRS 15.

Figur 16: Forskel på definitionen af begrebet ”ingen alternativ nytte”

Exposure Draft

November 2011, pkt. 36
IFRS 15, pkt. 36

A promised asset would not have an alterna-

tive use to an entity if the entity is unable,

either contractually or practically, to readi-

ly direct the asset to another customer and

An entity’s performance does not have an

alternative use if the entity is either restrict-

ed contractually from readily directing the

asset for another use during the creation or

enhancement of that asset or

Ingen
væsentlig
ændring

i definition

limited practically from readily directing the

asset in its completed state for another use.

if the contract has substantive terms that

preclude the entity from directing the asset

to another customer.

Væsentlig
ændring i
definition

Kilde: Egen tilvirkning
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Begrebet ”ingen alternativ nytte” er i udkastet defineret ved, at en virksomhed ikke har en alternativ

nytte af et aktiv, hvis virksomheden ikke er i stand til, hverken kontraktmæssigt eller praktisk, at over-

føre aktivet til en anden køber, og hvis kontrakten indeholder materielle betingelser, som udelukker

virksomheden i at kunne overføre aktivet til en anden kunde.

Problemstillingen er indledningsvist at finde ud af forskellen mellem en kontraktmæssig begræns-

ning67 og en materiel begrænsning68. Begrebet er efterfølgende omdefineret i IFRS 15, således at det

ultimative krav er fjernet, om at en kontrakt skal indeholde en materiel betingelse, der udelukker virk-

somheden fra at sælge aktivet til en anden kunde.

Et aktiv har således ”ingen alternativ nytte” for virksomheden jf. IFRS 15, pkt. 36, hvis virksomheden

er begrænset enten kontraktuelt fra at overføre et aktiv til et andet brug under aktivets produktion eller

forbedring, eller hvis virksomheden er praktisk begrænset fra, i form af uforholdsmæssige store om-

kostninger, at overføre et aktiv i dets færdige stand til et andet brug.

Respondenternes udfordring, i relation til begrebet ingen alternativ nytte defineret i Exposure Draft, er

primært knyttet til formuleringen, idet det ikke fremgår tydeligt, hvordan paragraffen skal fortolkes.

Respondenterne udtrykker bekymring over, om den anvendte formulering ville omfatte lagervarer.

Respondenterne anførte, at der med den anvendte formulering i Exposure Draft, så ville begrebet ”in-

gen alternativ nytte” omfatte alle de aktiver, som en virksomhed er kontraktmæssigt begrænset fra at

levere til andre kunder.

Eksempelvis ved sælgers modtagelse af en ikke refunder bar forudbetaling for et aktiv, hvor der i kon-

trakten specifikt er angivet, at kunden er berettiget til præcis det aktiv via f.eks. et serienummer, vil

virksomheden skulle indregne salgstransaktionen over produktionstiden af aktivet. Respondenternes

umiddelbare vurdering er, at en sådan vare ikke burde omfattes af begrebet ”ingen alternativ nytte”.

Hvis samme eksempel anvendes efter definitionen i IFRS 15, vil indregningen af aktivet ske på tids-

punktet, hvor kontrollen er overdraget til køber, idet ingen af betingelserne vil være opfyldt. Aktivet

vil, som følge af at ingen af ovenstående betingelser er opfyldt, have alternativ nytte for virksomheden

som en konsekvens af den ændrede formulering af den kontraktmæssige begrænsning.

67 Det fremgår ikke tydeligt, hvordan en kontraktmæssig begrænsning skal forstås. Baseret på høringssvarerne

fortolkede respondenterne, at den kontraktmæssige begrænsning gjaldt standardvarer mærket med unikke ser-

vicenumre.
68 Den materielle begrænsning synes umiddelbart, at skal forstås som en begrænsning i salgskontrakten, hvor

leveringsforpligtelsen udgøres af et specialfremstillet aktiv.
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Ud fra ovenstående analyse af formuleringen af begrebet ingen alternativ nytte, kan det derfor konklu-

deres, at IASB har afklaret respondenternes tvivl om fortolkningen af begrebet. Ved den nye formule-

ring er det sikret, at standardiserede lagervarer ikke omfattes af begrebet ingen alternativ nytte.

Det som følge af at virksomheden kan videreføre aktivet til andre kontrakter med andre kunder, idet

kunden ikke kan kontrollere aktivet, og dermed heller ikke har mulighed for at begrænse virksomhe-

den i at videresælge aktivet.

9.2.1.2 Forklaring af begrebet ret til betaling

Nedenfor er begrebet ret til betaling defineret, for at vise forskellen på definitionen mellem Exposure

Draft og IFRS 15.

Figur 17: Forskel på definitionen af begrebet ret til betaling

Exposure Draft

November 2011, pkt. 35
IFRS 15, pkt. 37

The entity must be entitled to an amount that

is intended to at least compensate the entity

for performance completed to date even if

the customer can terminate the contract for

reasons other than the entity’s failure to

perform as promised. Compensation for

performance completed to date includes

payment that approx. the selling price of the

goods and services transferred to date (for

example, recovery of the entity’s cost plus

reasonable profit margin) rather than com-

pensation for only the entity’s potential loss

of the contract if the contract is terminated.

The entity must be entitled to an amount that

at least compensates the entity for perfor-

mance completed to date if the contract is

terminated by the customer or another party

for reasons other than the entity’s failure to

perform as promised. Paragraphs B9-B13

provide guidance for assessing the exist-

ence and enforceability of a right to pay-

ment and whether an entity’s right to pay-

ment would entitle the entity to be paid for

its performance completed to date.

Ændringen

består

primært i

tilføjelsen af

yderligere

vejledning

Kilde: Egen tilvirkning

Retten til betaling er i Exposure Draft defineret ved, at virksomheden skal have ret til betaling for det

udførte arbejde til dato, gældende når køberen ophæver kontrakten af andre grunde end virksomhedens

manglende opfyldelse af leveringsforpligtelsen. Retten til betaling for det udførte arbejde til dato skal

som minimum svare til den forholdsmæssige andel af den samlede salgspris. Denne formulering gav

anledning til en række spørgsmål fra respondenterne.

Bl.a. fremgår det af høringssvarene, at der er tvivl om, hvordan retten til betaling skal fortolkes i prak-

sis. Respondenterne anførte bl.a. en usikkerhed om, hvorvidt retten til betaling til dato skulle være

sammenhængende med den faktiske kontrolovergang (risikoovergang) af aktivet til kunden. Denne

usikkerhed kan formentlig henføres til betingelsen i IFRIC 15, pkt. 11, som skriver, at kontrollen over

aktivet skal overføres til køberen i takt med produktionen, for at kontrakten kan indregnes over tid i

henhold til IAS 11.
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Respondenterne efterspørger generelt yderligere vejledning til, hvordan en virksomhed skal vurdere

retten til betaling for det udførte arbejde til dato. Bl.a. fremgik der spørgsmål fra respondenterne om,

hvorvidt retten til betaling anses for opfyldt ved opfyldelse af et delmål i henhold til kontrakten ved

modtagelse af en betaling for virksomhedens afholdte omkostninger, eller hvis kontrakten indeholder

en specifikation af betalingsbetingelserne.

Det kan af figur 17 konkluderes, at IASB har omformuleret definitionen af begrebet ret til betaling,

hvor de også har suppleret ”Appendix B – Application Guidance” med paragrafferne B9-B13 indehol-

dende vejledning til brug for fortolkning af begrebet herunder vurderingen af tilstedeværelsen af retten

til betaling.

Det kan blandt andet nævnes, at der i paragraf B13 er anført, at specifikation af betalingsbetingelser i

en kontrakt ikke nødvendigvis er retsgyldig i forhold til vurderingen af, om en virksomhed har ret til

betaling. For yderligere eksempler henvises til paragrafferne B9-B13 i Appendix B i IFRS 15.

Det kan ud fra ovenstående endvidere konkluderes, at retten til betaling skal være retsgyldig, idet det

ellers vil være tvivlsomt, om virksomheden faktisk har ret til betaling for det udførte arbejde til dato.

Det betyder derfor, at en ikke refunder bar forudbetaling opfylder betingelserne for ”ret til betaling”,

hvis virksomheden kan tilbageholde forudbetalingen, hvor kunden af egen vilje opsiger kontrakten

uden begrundelse i, at virksomheden ikke har leveret forpligtelsen i henhold til kontrakten.

9.2.1.3 Opsummering af kommentarer fra respondenter

Respondenter fra Real Estate branchen har særlig anført, at netop deres salgskontrakter vedr. opførel-

sen af multi-unit boligblokke påvirkes af indførelsen af de nye krav og begreber. Herudover efterspør-

ges der en yderligere vejledning til, hvordan begreberne skal fortolkes, da disse af flere respondenter

vurderes at fremstå som uklare.

Problemstillingen set fra respondenternes synspunkt opstår i den situation, hvor det producerede aktiv

ikke har alternativ nytte for virksomheden selv, og hvor kontrakten samtidigt ikke opfylder betingelsen

for retten til betaling for det udførte arbejde til dato. Ved en sådan konklusion vil det for Real Estate

branchen have den konsekvens, at omsætning på multi-unit boligblokke indregnes på det tidspunkt,

hvor aktivet leveres, og kontrollen overgår til kunden.

Respondenterne vurderer ikke, at dette indregningstidspunkt vil være retvisende set i forhold til deres

nuværende indregningsmetode over tid, som foreskrevet i IFRIC 15. Denne holdning tilhører de entre-

prenører, som opfører en boligblok til en køber med mulighed for at påvirke væsentlige strukturelle

elementer.
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Efter de nuværende omsætningsstandarder anses en sådan kontrakt gældende efter IAS 11, hvor er-

hververen er i stand til at specificere de eventuelle væsentlige strukturelle elementer i kontrakten forud

for påbegyndelsen af opførelsen af aktivet, og hvor kontrollen over boligblokken overføres til køber i

takt med produktionen. IAS 11 indeholder ingen krav om ret til betaling, hvorfor betingelsen for ind-

regning over tid vil være opfyldt.

Ved indregning over tid af en sådan boligblok efter reglerne i IFRS 15 skal både ingen alternativ nytte

og retten til betaling være opfyldt. Ifølge IFRS 15 vil en standard boligblok have alternativ nytte for

entreprenørvirksomheden, hvis virksomheden kan overføre boligblokken til anden brug uden ufor-

holdsmæssigt store omkostninger.

Såfremt entreprenørvirksomheden er kontraktmæssigt begrænset fra at overføre boligblokken under

dets opførelse til anden brug, vil aktivet opfylde betingelsen for ingen alternativ nytte.

For at indregningsprincippet over tid kan anvendes, vil det endvidere kræve, at virksomheden har ret

til betaling for det udførte arbejde.

Dog er det for respondenterne uklart, hvorfor betingelsen for retten til betaling også skal være opfyldt,

idet kontrakterne ikke nødvendigvis indeholder krav til betaling for arbejde udført til dato.

9.2.2 Måling og indregning af en stand-ready forpligtelse

En stand-ready forpligtelse er en serviceforpligtelse, der strækker sig over en given periode efter kon-

traktindgåelsestidspunktet, og som foreligger alle dagene i det pågældende tidsrum. Forpligtelsen er

uvis i form af, hvornår forpligtelsen skal leveres, og om den overhovedet bliver aktualiseret.

Som udgangspunkt skal en serviceydelse indregnes over tid, som følge af at ydelsen skal indregnes i

takt med, at ydelsen leveres. Problemstillingen mht. indregningstidspunktet opstår, når der er usikker-

hed om, hvornår forpligtelsen leveres, og om forpligtelsen overhovedet bliver aktualiseret. Responden-

terne har derfor stillet spørgsmålstegn ved, hvordan serviceforpligtelsen skal indregnes.

Særligt fremhæves i IASB’s opsummering af høringssvar spørgsmål fra virksomheder i softwarebran-

chen. Spørgsmålene tager grundlæggende udgangspunkt i en serviceforpligtelse, hvor en softwareop-

datering skal leveres af softwarevirksomheden, når og hvis softwareopdateringen er tilgængelig i et

tidsrum efter kontraktindgåelsestidspunktet. Spørgsmålene går på, hvordan serviceforpligtelsens fær-

diggørelsesgrad skal måles, som følge af den usikkerhed som knytter sig til tidspunktet for levering og

omfanget af forpligtelsen.

For at afklare udfordringen med den regnskabsmæssige behandling af en stand-ready forpligtelse har

IASB udarbejdet vejledning i IFRS 15, pkt. 55 med tilhørende paragraffer B44-B47 i Appendix B.
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Heri foreskrives, at en forudbetaling fra en kunde vedrørende en stand-ready forpligtelse skal indreg-

nes som et passiv i balancen. Først på det tidspunkt, hvor levering af forpligtelsen er sket til kunden,

kan omsætningen indregnes.

Ved usikkerhed om leveringstidspunktet og forpligtelsens omfang/aktualitet skal virksomheden over-

veje tidspunktet for breakage, dvs. tidspunktet hvor usikkerheden i tilstrækkelig omfang er afdækket,

og at omsætningen kan indregnes. Breakage er illustreret i figur 18.

Figur 18: Breakage - Vurdering af tidspunkt for indregning af en stand-ready forpligtelse

Kilde: Egen tilvirkning

Softwarebranchen foreslår i høringssvarene, at en sådan forpligtelse skal indregnes ratevis over tid

som omsætning, fremfor at indregne forpligtelsen, når softwareopdateringen faktisk leveres. Denne

indregningsmetode taler for en periodisering af omsætning hen over forpligtelsens varighed.

Det kan ud fra figur 18 konkluderes, at IASB til dels har accepteret softwarebranchens forslag til ind-

regning af en stand-ready forpligtelse over tid, dog kun hvis virksomheden kan estimere kundens

mønster af anvendelsen af rettigheden.

Såfremt virksomheden ikke kan estimere kundens mønster for anvendelse af stand-ready forpligtelsen,

skal indregning af omsætningen ske på det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at kunden ikke udnytter

retten.

9.2.3 Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

Ved identifikation af leveringsforpligtelser i salgskontrakten skal det vurderes, om leveringsforpligtel-

serne består af én eller flere varer eller ydelser, og om disse til sammen eller hver for sig kan anses

som en distinct leveringsforpligtelse.
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Hvis en given leveringsforpligtelse ikke opfylder betingelserne for at være distinct, skal virksomheden

bundte varen eller ydelsen med andre varer og ydelser i kontrakten, indtil leveringsforpligtelsen opfyl-

der kravene for at være distinct. I nogle tilfælde vil varen eller ydelsen skulle bundtes med andre varer

eller ydelser til én separat leveringsforpligtelse.

Forinden at respondenternes kommentarer opsummeres vil definitionen af begrebet distinct og separa-

te leveringsforpligtelser forklares for hhv. Exsposure Draft og IFRS 15.

9.2.3.1 Forklaring af begrebet distinct

Generelt er respondenterne positive om indførelsen af begrebet distinct. Respondenterne udtrykker

dog tvivl om definitionen af begrebet samt anvendelsen af begrebet i deres salgskontrakter. Begrebet

distinct er i Exposure Draft defineret som, at varen eller ydelsen regelmæssigt sælges af virksomhe-

den, eller at kunden opnår en økonomisk fordel af varen eller ydelsen alene eller sammen med andre

let tilgængelige ressourcer.

Figur 19: Forskel på definitionen af begrebet ”distinct”

Exposure Draft

November 2011, pkt. 28
IFRS 15, pkt. 27

A good or service is distinct if either of the
following criteria is met:

A good or service that is promised to a cus-
tomer is distinct if both of the following
criteria are met:

Væsentlig
ændring

The customer can benefit from the good or
service either on its own or together with
other resources that are readily available to
the customer. Readily available resources
are goods and services that are sold sepa-
rately (by the entity or by another entity) or
resources that the customer has already
obtained (from the entity or from other
transactions or events); or

The customer can benefit from the good or
service either on its own or together with
other resources that are readily available to
the customer (ie the good or service is capa-
ble of being distinct); and

Ingen
væsentlig
ændring i
definition

The entity regularly sells the good or service
separately

The entity’s promise to transfer the good or
service to the customer is separately identi-
fiable from other promises in the contract
(i.e. the good or service is distinct within the
context of the contract)

Væsentlig
ændring i
definition

Kilde: Egen tilvirkning

Respondenterne udtrykker i deres høringssvar, at definitionen af begrebet distinct i særlig grad tager

udgangspunkt i kundens perspektiv. Det forhold, at kunden opnår en gevinst eller en økonomisk fordel

(benefit) af varen eller ydelsen, er for respondenterne ikke klart defineret, hvorfor de efterspørger en

yderligere præcisering af begrebet distinct, i form af flere indikationer på, hvad der kendetegner en

forpligtelse som distinct set fra virksomhedens perspektiv.
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Ved en analyse af ovenstående formuleringer af begrebet i figur 19 kan det konkluderes, at IFRS 15 i

endnu højere grad end i Exposure Draft sætter fokus på kundens perspektiv. Det er særligt væsentligt

at lægge mærke til, at betingelsen, om at virksomheden jævnligt sælger varen eller ydelsen separat, er

erstattet med en betingelse, om at virksomhedens leveringsforpligtelse til kunden er separat identifi-

cerbar fra andre leveringsforpligtelser i salgskontrakten, og at kunden opnår en gevinst eller fordel af

varen eller ydelsen. Ændringen i definitionen viser, at det er kontraktens økonomiske indhold, som

virksomheden skal tage udgangspunkt i ved vurderingen af, om distinct begrebet er opfyldt.

Det kan konstateres, at IASB har uddybet standarden med indikationer af hvilke former for leverings-

forpligtelser, der kan være tale om i en kontrakt, og som kan være distincte, hvis kravene hertil er op-

fyldt. I stedet for at implementere betingelser, har IASB i stedet valgt at implementere indikationer på,

hvornår en leveringsforpligtelse er distinct.

Som vejledning til vurderingen af om en vare eller en ydelse er distinct, kan virksomheden stille sig

selv spørgsmålet: ”Hvis kunden ikke købte varen eller ydelsen, vil det da have effekt på de øvrige

leveringsforpligtelser anført i kontrakten?” Hvis virksomheden svarer ja til dette, er varen ikke distinct,

og virksomheden vil i stedet skulle bundte varen eller ydelsen med øvrige varer eller ydelser, indtil

distinct-begrebet er opfyldt.

9.2.3.2 Forklaring af begrebet særskilte leveringsforpligtelser

Respondenterne betvivler endvidere kriterierne for, hvornår bundle of goods and services skal anven-

des for at identificere særskilte leveringsforpligtelser (single performance obligation), idet mange

opfatter kriterierne i Exposure Draft kun at gælde for anlægskontrakter.

Nedenfor er betingelserne, for hvornår en leveringsforpligtelse skal bundtes, eller anses som en separat

leveringsforpligtelse, anført. Det er væsentlig at bemærke, at definitionen i Exposure Draft er ændret

fra at omhandle hvilke krav, der skal være gældende ved bundtning af kontrakter til i IFRS 15 at om-

handle hvilke indikationer, der kan være gældende ved en separat leveringsforpligtelse.

Figur 20: Forskel på definitionen af begrebet ”bundle”

Exposure Draft

November 2011, pkt. 29
IFRS 15, pkt. 29 og 30

An entity shall account bundle of goods or
services as a single performance obligation,
whether or not they are distinct, if both of
following criteria are met:

Factors for consideration as to whether a
promise to transfer the good or service to
the customer is separately identifiable in-
clude, but are not limited to:

Væsentlig
ændring
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Exposure Draft

November 2011, pkt. 29
IFRS 15, pkt. 29 og 30

The goods or services in the bundle are
highly interrelated and transferring them to
the customer requires that the entity also
provides a significant service of integrating
the goods or services into the combined
item(s) for which the customer has contract-
ed; and

The entity does not provide a significant
service of integrating the good or service
with other goods or services promised in the
contract.

Sammenlig-
nelige betin-

gelser

The good or service is not highly interrelat-
ed with or highly dependent on other goods
or services promised in the contract.

The bundle of goods or services is signifi-
cantly modified or customized to fulfil the
contract.

The good or service does not significantly
modify or customise another good or service
promised in the contract.

Ikke sam-
menlignelige
betingelser

If a promised good or service is not distinct,
an entity shall combine that good or service
with other promised goods or services until
it identifies a bundle of goods or services
that is distinct. In some cases, that would
result in the entity accounting for all the
goods or services promised in a contract as
a single performance obligation.

Præcisering

Kilde: Egen tilvirkning

9.2.3.3 Opsummering af kommentarer fra respondenter

I høringssvarene er det pointeret af respondenterne, at det kan være svært at vurdere graden af, hvornår

de identificerede særskilte leveringsforpligtelser (bundle of goods and services) er væsentligt modifi-

cerede. Det skyldes, at det selv i en anlægskontrakt kan være svært at se, hvordan eksempelvis råmate-

rialerne er modificerede eller skræddersyet for at producere anlægget i henhold til den indgåede kon-

trakt.

I softwarebranchen kan det eksempelvis være relativt vanskeligt at vurdere, hvor meget modificering

eller tilpasning, der reelt er signifikant, når kontrakten kræver levering af et standardsoftware inklude-

ret kundetilpasningsydelser.

Det kan af høringssvarene udledes, at respondenterne efterspørger bedre vejledning til, hvordan virk-

somheden kan vurdere, hvornår en leveringsforpligtelse skal bundtes, samt fastsætte et princip for,

hvornår bundling of goods and services er gældende.

Respondenterne udtrykker endvidere, at betingelserne anført i Exposure Draft er for ”dikterende”,

hvilket gør, at kontraktens faktiske økonomiske indhold ikke kommer til udtryk i kontraktopdelingen.
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Det kan konstateres, at IASB har taget respondenternes feedback til eftertanke, og fået implementeret

paragraf 29 i IFRS 15, der indeholder en række indikationer på, hvornår der er tale om en separat iden-

tificerbar forpligtelse.

Såfremt et aktiv ikke opfylder betingelserne for at være distinct og ikke udgør en separat identificerbar

leveringsforpligtelse efter IFRS 15, pkt. 27 og 29, skal virksomheden bundte aktivet med andre aktiver

i kontrakten efter reglerne i IFRS 15 pkt. 30.

På baggrund heraf kan det konkluderes, at de indførte indikationer i pkt. 29 afhjælper de praktiske

vanskeligheder ved identifikation af separate leveringsforpligtelser i kontrakter.

9.2.4 Skøn vedrørende variable elementer

IFRS 15 introducerer begrebet “constraining the cumulative amount of revenue recognised” til afdæk-

ning af usikkerheder ved indregning af omsætning som følge af usikre variable elementer. Usikre vari-

able elementer kan eksempelvis være opnåelse af bonus ved overholdelse af target, eller modtagelse af

en bøde ved manglende overholdelse af target.

Antag for eksempel, at der er indgået en kontrakt om opførelse af en bygning. Hvis bygningen er fær-

digbygget før tid, kan virksomheden opnå en bonus, og hvis bygningen er forsinket og dermed ikke

færdigbygget til den aftalte dato, vil virksomheden modtage en bøde herfor. Både bonussen og bøden

anses for at være et usikkert variabelt element (constraining estimates of variable considerations).

Indregningen af variable elementer vil derfor være usikre lige indtil den sidste del af processen af byg-

ningsarbejdet. Det vil betyde, at hvis bygningen er færdigbygget før tid, og virksomheden derfor opnår

en bonus herfor, vil bonussen først indregnes på det tidspunkt, hvor target er opnået. Umiddelbart er

dette forhold uændret i forhold til reglerne i IAS 11.

Det kan af høringssvarene udledes, at respondenterne generelt er positive om introduktionen af begre-

bet, idet principperne er med til at minimere risikoen for, at omsætningen er overvurderet eller bliver

indregnet for tidligt.

Nedenfor er begrebet cumulative revenue recognised defineret, for at vise forskellen på definitionen

mellem Exposure Draft og IFRS 15.
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Figur 21: Forskel på definitionen af begrebet ”cumulative revenue recognised”

Exposure Draft

November 2011, pkt. 81
IFRS 15, pkt. 56

If the amount of consideration to which an
entity expects to be entitled is variable, the
cumulative amount of revenue the entity
recognises to date shall not exceed the
amount to which the entity is reasonably
assured to be entitled. An entity is reasona-
bly assured to be entitled to the amount of
consideration allocated to satisfied perfor-
mance obligations only if both of following
criteria are met:

An entity shall include in the transaction
price some or all of an amount of variable
consideration estimated in accordance with
paragraph 53 only to the extent that is high-
ly probable that a significant reversal in the
amount of cumulative revenue recognised
will not occur when the uncertainty associ-
ated with the variable consideration is sub-
sequently resolved.

Væsentlig
ændring

The entity has experience with similar types
of performance obligations (or has other
evidence such as access to the experience of
other entities); and

The entity’s experience (or other evidence)
is predictive of the amount of consideration
to which the entity will be entitled in ex-
change for satisfying those performance
obligations.

Kilde: Egen tilvirkning

Definitionen i Exposure Draft giver anledning til en række centrale spørgsmål ved vurderingen af,

hvornår et variabelt element skal indregnes, og hvordan virksomheden identificerer størrelsen på det

beløb, som skal indregnes.

Der skal særligt lægges mærke til betingelserne anført i Exposure Draft, om at virksomheden skal gøre

brug af dens erfaringer fra lignende typer af leveringsforpligtelser, og hvis virksomhedens erfaringer

er forudsigende af størrelsen på det variable element, som virksomheden vil være berettiget til ved

opfyldelsen af leveringsforpligtelsen.

IASB har i IFRS 15, pkt. 56 afdækket ovenstående spørgsmål ved introduktionen af highly probable,

som angiver i hvilken grad, at usikkerheden skal være afdækket, før det variable element kan indreg-

nes. Herudover anvendes nu formuleringen a significant reversal in the amount of cumulative revenue

til virksomhedens beløbsmæssige vurdering af det variable element.



83

Til brug for vurderingen anfører IASB, at virksomheden skal anvende den metode69, som virksomhe-

den vurderer på bedst vis at forudse det beløb, som virksomheden skal medtage som et variabelt ele-

ment.

Det betyder, at et variabelt element kun skal inkluderes i transaktionsprisen, når det er højst sandsyn-

ligt, at en væsentlig ændring til den indregnede omsætning ikke vil forekomme, når usikkerheden af

det variable element efterfølgende er afklaret.

For at undgå forvirring omkring, hvornår et variabelt element, som bidrager til usikkerhed ved måling

af omsætning, skal identificeres, kan det konkluderes, at IASB har klargjort i IFRS 15, pkt. 47, at det

rette tidspunkt er ved identifikation af transaktionsprisen fremfor tidspunktet for indregning af omsæt-

ningen.

9.2.5 Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

Ved allokering af en transaktionspris kræver IFRS 15, pkt. 74, at prisen allokeres ud på de enkelte

leveringsforpligtelser med den værdi, som svarer til virksomhedens normale salgspris pr. enhed

(stand-alone selling price). Hvis den normale salgspris pr. enhed ikke direkte er observerbar, bør virk-

somheden foretage en estimering af stand-alone selling price efter foreskrevne opgørelsesmetoder i

pkt. 79.

I forhold til ovenstående er respondenterne, særligt fra telecom branchen, uenige omkring basisen for

allokeringen af transaktionsprisen. Respondenterne efterspørger derfor i deres høringssvar yderligere

vejledning til, hvordan allokering af transaktionspriser i bestemte typer af kontraktarrangementer skal

behandles.

Telecom branchen har under det nuværende regelsæt gennem en årrække etableret sin egen regn-

skabspraksis for indregning af omsætning, baseret på guidens fra US GAAP.

En metode som kaldes contingent cap. Metoden medfører, at ved salg af eksempelvis en mobiltelefon

til 0 kr. sammen med et abonnement til 100 kr., hvor de 100 kr. vedrører et oprettelsesgebyr vedr.

abonnementet70, vil den fulde transaktionspris allokeres ud til abonnementet fordi rabatten henføres til

telefonen.

69 Følgende metoder fremgår af IFRS 15, pkt. 53: a) den forventede værdi, som virksomheden kan estimere på

baggrund af stort antal af kontrakter med lignende karakteristika, og b) den mest sandsynlige værdi, som er et

passende estimat af variablet, hvis kontrakten kun har to udfald, som eksempelvis at en virksomhed enten opnår

eller ikke opnår en bonus.
70 Praksis for indregning af en upfront betaling, i dette tilfælde et oprettelsesgebyr, har vist, at sådan en betaling

indtægtsføres på modtagelsestidspunktet med den begrundelse, at betalingen dækker en administrativ omkost-

ning. Denne praksis vil ikke være tilladt efter IFRS 15 – for et eksempel henvises til afsnit 7.2.2, figur 6.
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Det betyder, at virksomheden efter det nuværende regelsæt eksempelvis vil allokere hele rabatten til

mobiltelefonen, mens transaktionsprisen, dvs. prisen for hele pakken på 100 kr. vil allokeres til abon-

nementet. Denne metode kan give et fejlagtigt billede af prisfastsættelsen, idet denne praksis ikke ta-

ger højde for det variable element ved prisallokeringen mellem de enkelte leveringsforpligtelser.

I IFRS 15 betyder den nye prisallokeringsmetode, at den samlede transaktionspris allokeres til de iden-

tificerbare leveringsforpligtelser, baseret på deres stand-alone selling price. Dette betyder, at virksom-

heden vil allokere mere af transaktionsprisen inkluderet variable elementer til mobiltelefonen svarende

til den forholdsmæssige andel af den separate leveringsforpligtelse.

Ved analyse af høringssvarene kan det ses, at respondenter fra telecom branchen er særligt bekymrede

over det forhold, at variable elementer skal inddrages ved prisallokeringen til flere separate leverings-

forpligtelser.

For telecom virksomheder vil dette betyde, at de vil være nødsaget til at foretage væsentlige investe-

ringer til deres informationssystemer, for at kunne håndterer prisallokeringen.

Det skal bemærkes, at mange virksomheder i denne branche tilbyder kunderne et bredt udvalg af varer

og ydelser til forskellige priskombinationer, hvorfor systemerne skal kunne behandle flere prissæt-

ningselementer ved tilbud af forskellige ”pakkeløsninger”.

Den nye allokeringsmetode for transaktionsprisen vil derfor påvirke lignende mobiltelefoner og abon-

nementer, idet prisallokeringen vil være forskellig alt afhængigt af, hvilken pakkeløsning der er tale

om.

Som følge af hovedprincipperne for IFRS 15, kan det konstateres, at IASB ikke har valgt at adressere

respondenternes forespørgsel om at imødekomme contingent cap som en allokeringsmetode for trans-

aktionsprisen.

Det skal ses i sammenhæng med, at indførelsen af contingent cap metode vil stride i mod de generelle

principper i IFRS 15 om at udarbejde én omsætningsmodel, som kan anvendes af alle typer virksom-

heder, uanset branche og omsætningstransaktioner.

9.3 Delkonklusion

Baseret på ovenstående analyse af høringssvarene indsendt til IASB i forbindelse med udstedelsen af

Exposure Draft, kan det indledningsvist konkluderes, at der generelt har været positive tilbagemeldin-

ger på IFRS 15 fra respondenterne. De anerkender generelt behovet for en ny omsætningsstandard, og

de er positive over implementeringen af den nye omsætningsmodel.
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De finder, at fem-trins modellen er nemmere at anvende, herunder tilkendegiver de, at modellen på

bedre vis, end de nuværende omsætningsstandarder, sikrer en ensartethed ved indregning og måling af

omsætning. De finder altså, at fem-trins modellen er med til at minimere de nuværende brede fortolk-

ningsmuligheder.

Respondenternes kommentarer går primært på de nye begreber, som IFRS 15 opererer med. De mest

diskuterede områder kan opsummeres således:

1. Performance obligations satisfied over time / Opfyldelse af leveringsforpligtelser over tid

2. Measures of progress concerning a stand-ready obligation / Måling og indregning af en stand-

ready forpligtelse

3. Identifying performance obligations / Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

4. Constraining estimates of variable considerations / Skøn vedrørende variable elementer

5. Allocation of the transaction price / Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

Ovenstående områder er, som konstateret i kapitel 8, særligt relevante ved indregning af omsætning,

og får som følge af indførelsen af de nye begreber og ordformuleringer en effekt på det tidsmæssige-

og beløbsmæssige indregning.

Det er særligt gældende indenfor brancher som Real Estate, Software og Telecom. De generelle kom-

mentarer går på, at en række af de centrale begreber og formuleringer, som anvendes i Exposure Draft,

er svære at forstå og anvende i praksis. Respondenterne efterspørger derfor, at der udarbejdes en tilhø-

rende vejledning, herunder at formuleringer, som fortolkningsmæssigt er svære at forstå, omformule-

res.

Vi har via analysen af Exposure Draft og IFRS 15 konstateret, at IASB i langt de fleste tilfælde har

adresseret de indmeldte forståelsesmæssige udfordringer via præciseringer i den endelige udgave af

IFRS 15 sammen med tilhørende illustrative eksempler og vejledende appendiks.

Baseret på analysen kan det konstateres, at de omsætningstransaktioner som forventes at blive mest

påvirket ved implementeringen af IFRS 15, er sammensatte kontrakter, herunder identifikationen af

særskilte leveringsforpligtelser, kontrakter med variable elementer og kontrakter, hvor der skal foreta-

ges prisallokering ud på flere særskilte leveringsforpligtelser.

Særligt fremhæves det af ejendomsbranchen, at de forventer, at opførelsen af ejendomme vil blive

påvirket af de ændrede krav for, at omsætningen kan indregnes i takt med produktionen. Særligt det

forhold, at et aktiv ikke må have alternativ nytte for virksomheden selv, og at virksomheden skal have

krav på betaling for det udførte arbejde til dato, vil påvirke indregningstidspunktet.
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Herudover fremhæves det af software- og telebranchen, at de præciserede krav til hvorledes prisallo-

kering skal foretages, samt måden hvorpå rabatter skal fordeles mellem de enkelte leveringsforpligtel-

ser, forventes at have en væsentlig indflydelse på den tids- og beløbsmæssige indregning. Telebran-

chen har tidligere søgt vejledning i US GAAP i forhold til indregning af omsætning, hvor særligt me-

toden ”contingent cap” har været anvendt, pga. manglende vejledning i IAS 18 og 11.

De nye krav, til hvordan en prisallokering af transaktionsprisen skal foretages, vil formentlig have den

konsekvens, at brancher, som sælger mange forskellige varer i mange forskellige pakkeløsninger, skal

overveje, hvorledes de mange komplekse prissætningselementer skal håndteres.

Vi vil i vores analyse i kapitel 10, fokuserer på omsætningstransaktioner indenfor ejendoms- og soft-

warebranchen. Disse to brancher er valgt for at inddrage så mange af de emner med effekt på indreg-

ning og måling som muligt, som konstateret i kapitel 8 og 9. Emnerne er fordelt på de to fiktive salgs-

kontrakter analyseret i kapitel 10.

Fravalget af telebranchen skal ses under hensyntagen til afhandlingens omfang. Såfremt vi havde valgt

at udarbejde en fiktiv salgskontrakt inden for telebranchen, er følgende emner aktuelle i måden en

salgskontrakt skal behandles på:

 Identificer særskilte leveringsforpligtelser

 Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

Ovenstående to emner er indarbejdet i de to fiktive salgskontrakter, udarbejdet i kapitel 10, således at

læseren af afhandlingen opnår en forståelse af, hvilke overvejelser og vurderinger der skal foretages

herved.
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Kapitel 10 – Analyse af to fiktive salgskontrakter

Baseret på identificerede forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11 i analyserne i de to foregående
kapitler, analyseres to fiktive salgskontrakter med henblik på at illustrere forskellene ved indregning
og måling af omsætning. De identificerede forskelle illustreres med tal- og regneeksempler med ud-
gangspunkt i de to fiktive salgskontrakter.

10.1 Indledning

Der er udarbejdet to fiktive salgskontrakter inden for ejendoms- og softwarebranchen. Salgskontrak-

terne er baseret på konklusionen i kapitel 8 hvor de væsentligste forskelle mellem IFRS 15 og IAS

18/IAS 11 er oplistet ud fra en konkret sammenligning af paragrafferne i standarderne samt konklusi-

onen i kapitel 9, hvor der er kommenteret på hvilken type af salgskontrakter, der forventes at blive

påvirket ved implementeringen af IFRS 15.

Salgskontrakterne er udarbejdet således, at de indeholder de væsentligste forskelle identificeret mel-

lem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard, for på denne måde

bedst at illustrere forskellene.

10.2 Indregning og måling af omsætning ved opførelsen af et boligkompleks

Entreprenør A/S – Opførelse af boligkompleks
Entreprenør A/S indgår den 1. august 2014 en salgskontrakt med Køber A/S om opførelsen af et

boligkompleks til en kontraktpris på 6.000 t.kr. Ejendommen skal stå færdig 9 måneder senere, dvs.

den 1. maj 2015. Ejendommen skal opføres med 5 lejligheder, hvor ejendommens struktur og lejlig-

hedernes design og indretning er bestemt af Køber A/S.

Entreprenør A/S forventer en avance på 20% af kontraktprisen.
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Entreprenør A/S – Opførelse af boligkompleks
Såfremt Entreprenør A/S overdrager ejendommen til Køber A/S før det aftalte leveringstidspunkt,

opnår Entreprenør A/S en bonus på 10% af den samlede kontraktsum.

Bonussen er indført i kontrakten fordi færdiggørelsesperioden er kort, samt købers ønske om at

overtage ejendomme hurtigst muligt.

Der aftales følgende betalingsplan mellem parterne:

 2.000 t.kr. indbetales 1. september 2014

 1.000 t.kr. indbetales 1. december 2014

 1.000 t.kr. indbetales 1. marts 2015

 2.000 t.kr. indbetales 1. maj 2015

Entreprenør A/S har regnskabsafslutning 31. december 2014. Færdiggørelsesgraden udgør på denne

dato 60%.

10.2.1 IAS 18 og IAS 11

Indledningsvist må det på kontraktindgåelsestidspunktet fastlægges, hvorvidt salgskontrakten er om-

fattet af IAS 18 eller IAS 11, således det klarlægges, hvilket indregningsprincip der er gældende. For

at en salgskontrakt er omfattet af IAS 11, skal der være tale om en entreprisekontrakt, som er indivi-

duelt forhandlet mellem parterne jf. IAS 11, pkt. 3.

Herudover skal entreprisekontrakten opfylde betingelserne i IFRIC 15, pkt. 11, hvilket indebærer, at

Køber A/S bl.a. skal være i stand til at specificere væsentlige strukturelle elementer før og under opfø-

relsen af aktivet. Samtidig skal væsentlige fordele og risici over aktivet overgå til Køber A/S i takt

med opførelsen af ejendommen.

Såfremt betingelserne i IFRIC 15 ikke opfyldes, vil entreprisekontrakten være omfattet af IAS 18.

Baseret på kontraktinformationen, fastlægges det, at betingelserne er opfyldt, hvorfor regelsættet i IAS

11 anvendes ved indregning af salgskontrakten.

Entreprenør A/S må herefter foretage en gennemgang af kontraktens indhold for at identificere, hvor-

vidt kontrakten indeholder én eller flere leveringsforpligtelser. Indledningsvist må Entreprenør A/S

konstatere, at leveringsforpligtelsen består af én ejendom, hvori der opføres 5 lejligheder.

IAS 11, pkt. 8 foreskriver, at hvert enkelt aktiv skal behandles som en separat kontrakt, hvis der er

afgivet tilbud for hvert enkelt aktiv, og at omsætningen samt de tilhørende omkostninger kan identifi-

ceres separat for hvert aktiv.

Salgskontrakten mellem Entreprenør A/S og Køber A/S er forhandlet samlet jf. kontraktinformationen,

hvorfor Entreprenør A/S ikke skal foretage en opsplitning af de enkelte aktiver i kontrakten.
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Det betyder, at de enkelte lejligheder ikke kan anses for separate aktiver i salgskontrakten. Salgskon-

trakten indgået med Køber A/S indeholder dermed kun én leveringsforpligtelse.

Efter Entreprenør A/S har fastlagt kontraktens indhold, skal måleenheden fastlægges. I henhold til IAS

11, pkt. 11 defineres omsætningen som den oprindelige kontraktfastsatte omsætning, samt ændringer

hertil, når det anses for sandsynligt, at disse vil medføre omsætning, og hvis værdien kan måles pålide-

ligt.

På kontraktindgåelsestidspunktet udgør den aftalte kontraktsum 6.000 t.kr., som i henhold til IAS 18,

pkt. 9 skal måles til dagsværdien af det modtagne vederlag. Dagsværdien af vederlaget må antages at

udgøre 6.000 t.kr., idet den aftalte betalingsplan ikke strækker sig over mere end 12 måneder jf. IAS

39.

Herefter må Entreprenør A/S fastlægge indregningsprincippet. IAS 11, pkt. 22 anfører, at omsætnin-

gen skal ske i henhold til produktionsprincippet, dvs. i takt med opførelsen af ejendommen baseret på

en færdiggørelsesgrad på måletidspunktet. Entreprenør A/S skal vælge en opgørelsesmetode, som

pålideligt måler det udførte arbejde.

Entreprenør A/S – Information
Entreprenør A/S vælger at opgøre færdiggørelsesgraden på baggrund af de afholdte entrepriseom-

kostninger på måletidspunktet og de samlede forventede omkostninger til færdiggørelsen. For at

denne metode kan anvendes, skal Entreprenør A/S opfylde betingelserne i IAS 11, pkt. 23, dvs. at

omkostninger til færdiggørelse af kontrakten og færdiggørelsesgraden ved regnskabsårets afslutning

skal kunne måles pålideligt.

Som følge af, at salgskontrakten med Køber A/S indeholder en mulig bonusbetaling, må Entreprenør

A/S samtidig fastlægge, hvorledes dette mulige vederlag skal indregnes. Entreprenør A/S vil opnå ret

til en bonus på 10% af købesummen på 6.000 t.kr., svarende til 600 t.kr., hvis ejendommen overdrages

til Køber A/S senest den 1. maj 2015.

En bonusbetaling skal i henhold til IAS 11, pkt. 15 indregnes, når entreprisearbejdet er så fremskre-

dent, at det er sandsynligt, at det fastsatte mål vil blive opnået, og når betalingen kan måles pålideligt.

Værdien af bonussen vurderes, at kan måles pålideligt til 600 t.kr. som følge af, at der ikke er tale om

et variabelt bonuselement. Bonussen er fast, forstået på den måde at bonussen på 600 t.kr. udbetales,

hvis tidsfristen overholdes. Hvis tidsfristen ikke overholdes, optjenes bonussen ikke.
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Entreprenør A/S skal nu overveje sandsynligheden for, at optjeningsretten vil blive optjent. Når sand-

synligheden vurderes, må det mest sandsynlige udfald overvejes på vurderingstidspunktet (is the sce-

nario more likely than not).

Ved vurderingen skal Entreprenør A/S således inddrage sagens faktiske omstændigheder i sin vurde-

ring, og på baggrund heraf vurdere udfaldet. Hvis udfaldet vurderes for more likely than not, skal bo-

nussen indregnes sammen med kontraktsummen.

Såfremt udfaldet ikke vurderes sandsynligt på kontraktindgåelsestidspunktet, skal Entreprenør A/S

løbende i forbindelse med projektets fremdrift revurdere sandsynligheden. Entreprenør A/S indregner

den 31.december 2014 følgende ved brugen af produktionsprincippet:
t.kr._______

Omsætning / salgsværdi (6.000 t.kr. x 60%) 3.600

Omkostninger (4.800 t.kr. x 60%) (2.880)_______

Avance 720______________

På statusdagen har Entreprenør A/S i henhold til betalingsplanen modtaget i alt 3.000 t.kr. i forudbeta-

linger vedr. opførelsen af ejendommen. Som følge af at produktionsprincippet anvendes, skal forudbe-

talingerne modregnes værdien af det igangværende arbejde, således værdien af det igangværende ar-

bejde udgør 600 t.kr. i balancen for Entreprenør A/S.

Entreprenør A/S vurderer på statusdagen, at det fortsat er more likely than not, at de vil optjene ret til

bonussen på 600 t.kr., da selskabet forventer at være færdige med opførelsen af ejendommen medio

april, hvis ellers ikke vinteren strækker sig for langt ind i 2015. Som følge heraf tillægges bonussen på

600 t.kr. de 3.600 t.kr. således den indregnede omsætningen i alt udgør 4.200 t.kr.

10.2.2 IFRS 15

Ved indregning af en salgskontrakt efter IFRS 15 skal de fem step, i fem-trins modellen følges. Det

skal således indledningsvist fastlægges, hvorvidt der foreligger en kontrakt. Foreligger der ikke en

kontrakt i henhold til IFRS 15, pkt. 9, kan omsætningen ikke indregnes før betingelserne er opfyldt.

10.2.2.1 Identificer kontrakten med kunden

For at en salgskontrakt kan indregnes efter IFRS 15, skal betingelserne i pkt. 9 være opfyldt. Kontrak-

ten skal indeholde en retlig forpligtelse for begge parter samt have et forretningsmæssigt indhold. En-

treprenør A/S skal opføre en ejendom, mens Køber A/S skal levere en betaling.

Som følge heraf indeholder kontrakten en forretningsmæssig risiko for Entreprenør A/S, hvorved beg-

ge betingelser kan anses som opfyldt, hvormed salgskontrakten opfylder betingelserne for indregning.
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10.2.2.2 Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

Når kontrakten er identificeret, skal Entreprenør A/S fastlægge, om kontrakten indeholder én eller

flere leveringsforpligtelser. Gennemgangen af kontrakten foretages med udgangspunkt i figur 6 –

Identificer leveringsforpligtelser i kontrakten i afsnit 7.2.2 Identificer leveringsforpligtelserne i kon-

trakten.

Først må det afklares, hvorvidt kontrakten indeholder én eller flere varer eller ydelser. Til brug for

opførelsen af en ejendom, skal Entreprenør A/S anvende en række forskellige materialer, herunder en

række varer (elementer), som købes færdigfremstillet via underleverandører. Entreprenør A/S skal

vurdere, om Køber A/S opnår en fordel af de identificerede varer og ydelser i kontrakten enten alene

eller sammen med andre let tilgængelige ressourcer.

De identificerede varer og ydelser opfylder som udgangspunkt betingelsen for at være distinct, da det

kan påvises, at Entreprenør A/S jævnligt sælger de pågældende varer og ydelser til andre kunder.

Køber A/S vil samtidig kunne opnå en økonomisk fordel af de enkelte varer og ydelser enten alene,

ved salg eller ved brug sammen med andre let tilgængelige ressourcer.

Det sidste forhold, der skal overvejes, før det kan fastlægges, hvorvidt kontrakten indeholder én eller

flere leveringsforpligtelser, er, om de identificerede varer og ydelser i kontrakten er adskillelige fra de

andre forpligtelser i kontrakten.

Denne betingelse opfyldes ikke, da Entreprenør A/S foretager en væsentlig arbejdsindsats for at inte-

grere de pågældende varer og ydelser for at opføre ejendommen. Køber A/S har erhvervet en færdig-

opført ejendom og ikke særskilte materialer til brug for opførelsen af en ejendom.

Dermed opfyldes kun én af de to distincte betingelser, hvormed det kan fastlægges, at kontrakten kun

indeholder én leveringsforpligtelse.

10.2.2.3 Fastlæg transaktionsprisen

Værdien af salgskontrakten skal opgøres i henhold til IFRS 15, pkt. 47, som det beløb virksomheden

forventer at modtage som modydelse for dens opfyldelse af leveringsforpligtelsen i kontrakten. I den-

ne vurdering skal der tages højde for bl.a. variable elementer og tilhørende skøn.

Indledningsvist skal kontrakten gennemgås med henblik på at identificere, om kontrakten indeholder

et variabelt element, som kan påvirke den aftalte kontraktsum. Entreprenør A/S har mulighed for at

optjene ret til en bonus på 10% af kontraktsummen, hvis ejendommen overdrages til Køber A/S før

den 1. maj 2015.Når de variable elementer er identificeret, skal værdien fastlægges. Værdien fastlæg-

ges på baggrund af skøn jf. IFRS 15, pkt. 56.
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Entreprenør A/S skal i sin vurdering heraf indregne det variable element, når og kun når, at det er højst

sandsynligt, at der ikke vil ske en væsentlig ændring i forhold til den samlede omsætning, når usikker-

heden vedrørende det variable forhold er afklaret. I denne vurdering skal Entreprenør A/S overveje

interne som eksterne faktorer. Interne faktorer kan være forhold som Entreprenør A/S’ erfaring med

lignende produkter, mens eksterne faktorer eksempelvis kan være forhold som vejrforhold og tidshori-

sonten for, hvornår det variable element er afklaret.

Entreprenør A/S vurderer, at den eksterne faktor vedr. vejrforholdet på kontraktindgåelsestidspunktet

er for usikkert, som følge af, at vejrforholdet har en væsentlig betydning for opførelsen af grundele-

menterne på ejendommen, hvorfor bonussen ikke indregnes. Det vurderes, at indregning af et delbeløb

af den samlede bonus ikke er aktuelt som følge af, at Entreprenør A/S enten optjener retten til hele

bonusbeløbet eller ikke optjener retten til bonussen.

Baseret på ovenstående vurderinger og skøn fastlægges kontraktsummen til 6.000 t.kr. på kontraktind-

gåelsestidspunktet.

10.2.2.4 Allokering af transaktionsprisen

Transaktionsprisen på 6.000 t.kr. skal herefter fordeles ud på de identificerede særskilte leveringsfor-

pligtelser jf. IFRS 15, pkt. 73. Det er under step to konstateret, at kontrakten med Køber A/S kun in-

deholder én leveringsforpligtelse. Den aftalte pris i salgskontrakten med Køber A/S, må som følge af,

at der er tale om en ekstern part, svarer til virksomhedens normale salgspris ved sammenligning af

lignende projekter til andre kunder. Kontraktsummen på 6.000 t.kr. henføres dermed til den identifice-

rede leveringsforpligtelse.

10.2.2.5 Indregn omsætning når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse

Til brug for at fastlægge indregningsprincippet for kontrakten tages udgangspunkt i figur 7: Indreg-

ning af omsætning over tid eller på et bestemt tidspunkt i afsnit 7.2.5 Indregn omsætning når virksom-

heden opfylder sin leveringsforpligtelse. Omsætningen skal i henhold til figur 7 indregnes over tid,

hvis én af de tre betingelser opfyldes. Følgende tre betingelser skal overvejes og vurderes af Entrepre-

nør A/S:

 Entreprenør A/S fremstiller eller forbedrer et aktiv, som er kontrolleret af kunden.

 Entreprenør A/S fremstiller ikke et aktiv eller såfremt et aktiv fremstillet forbruges det simultant

af Køber A/S [ikke aktuelt og punktet beskrives ikke yderligere]

 Entreprenør A/S opfører et aktiv, som ikke har alternativ nytte for virksomheden selv, og Entre-

prenør A/S har ret til betaling for det udførte arbejde til dato.

Det skal indledningsvist vurderes, om Køber A/S har kontrol over aktivet.
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Denne betingelse vil som udgangspunkt være opfyldt, hvis ejendommen opføres på købers grund, idet

det fulde ejerskab vil tilhøre køber, hvormed køber vil være berettiget til alle fremtidige økonomiske

fordele. Hvis denne betingelse opfyldes, skal salgskontrakten indregnes over tid.

Hvis betingelsen vedrørende kontrolbegrebet ikke er opfyldt på kontraktindgåelsestidspunktet, skal

Entreprenør A/S vurdere, hvorvidt det opførte aktiv har alternativ nytte for virksomheden selv, og om

Entreprenør A/S har ret til betaling for det udførte arbejde til dato.

I vurderingen af, om aktivet har alternativ nytte for virksomheden selv, skal Entreprenør A/S jf. IFRS

15, pkt. 36 overveje to forhold. Opfyldes et af de to forhold, anses aktivet for ikke at have alternativ

nytte for virksomheden selv. Det første forhold, som Entreprenør A/S skal overveje, er, om de, under

produktionen/opførelsen af aktivet, kan overføre aktivet til anden brug. Som følge af, at leveringsbe-

tingelsen i salgskontrakten består i opførelse af en ejendom på en bestemt matrikel, kan aktivet for-

mentlig ikke overføres til et andet brug under opførelsen.

Det andet forhold består i, hvorvidt Entreprenør A/S vil kunne sælge aktivet i dets færdige stand til

anden brug uden uforholdsmæssige store omkostninger. Entreprenør A/S skal dermed foretage en

konkret vurdering af det pågældende aktivs salgbarhed, hvilket i salgskontraktens eksempel skal byg-

ges på, om ejendommen kan sælges til en anden part.

Baseret på ovenstående overvejelser fastlægger Entreprenør A/S, at leveringsforpligtelsen, bestående

af ejendommen, ikke vil have alternativ nytte for Entreprenør A/S, som følge af, at begge forhold an-

ses for værende opfyldt. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en konkret vurdering af selve

de kontraktmæssige forhold samt efterspørgselsgraden på det pågældende aktiv.

Når det er fastlagt, om aktivet opfylder betingelsen for alternativ nytte, skal Entreprenør A/S vurdere

deres ret til betaling for det udførte arbejde til dato. Denne vurdering skal foretages baseret på kontrak-

tens faktiske indhold, og skal baseres på en juridisk konklusion. Såfremt Entreprenør A/S vurderer,

baseret på salgskontraktens faktiske indhold, at de har ret til betaling for det udførte arbejde, kan En-

treprenør A/S anvende indregningsprincippet over tid. Opfyldes betingelsen ikke, skal salgskontrakten

indregnes på det tidspunkt, hvor kontrollen overgår til Køber A/S.

Entreprenør A/S skal i henhold til IFRS 15 indregne salgskontrakten på følgende måde den 31. de-

cember 2014:
t.kr._______

Omsætning / salgsværdi (6.000 t.kr. x 60%) 3.600

Omkostninger (4.800 t.kr. x 60%) (2.880)_______

Avance 720_______



94

I forbindelse med indregningen af salgskontrakten den 31. december 2014 skal Entreprenør A/S

genoverveje, hvorvidt den mulige bonus kan indregnes. Entreprenør A/S inddrager den korte tidsfrist i

sin vurdering, herunder konstaterer, at vejrforholdene i 2015 vil have en væsentlig indflydelse på, om

ejendommen kan færdiggøres til den 1. maj 2015.

Entreprenør A/S vurderer baseret herpå, at betingelsen jf. IFRS 15, pkt. 56 ikke er opfyldt, som følge

af, at det variable element kun må indregnes, når det er højst sandsynligt, at der ikke vil ske en væsent-

lig ændring i forhold til den samlede indregnede omsætning, når usikkerheden, vedrørende det variab-

le element, er afklaret. Bonusbeløbet på 600 t.kr. indregnes således ikke pr. 31. december 2014.

Eksempel – Indregning på et bestemt tidspunkt vs. indregning over tid
Indeværende eksempel vil illustrere, hvorledes betingelserne i IFRS 15 kan medføre et ændret ind-

regningsprincip i forhold til betingelserne jf. IAS 18/ IAS 11.

Ejendomsspekulant A/S opfører en ejendom med 5 lejligheder. Lejlighederne sælges før projektets

start til 5 forskellige købere, som får mulighed for at vælge inventar m.m. i den pågældende lejlig-

hed. Alle væsentlige strukturelle elementer bestemmes af Ejendomsspekulant A/S. Salgskontrakten

vil som udgangspunkt ikke opfylde betingelserne for indregning i henhold til IAS 11, hvorfor ind-

regningsprincippet i IAS 18 skal anvendes.

Det som følge af, at de enkelte købere ikke har mulighed for at specificere væsentlige strukturelle

elementer, samt det forhold, at væsentlige risici og fordele ikke overgår til køberne i takt med opfø-

relsen af ejendommen.

Ved brug af IFRS 15 vil indregningsprincippet være betinget af, hvorvidt de enkelte leveringsfor-

pligtelser anses for at have alternativ nytte for Ejendomsspekulant A/S, samt om Ejendomsspekulant

A/S har ret til betaling for det udførte arbejde til dato. Leveringsforpligtelserne, bestående af de

enkelte lejligheder, vil som følge af, at de er solgt på forhånd, ikke have alternativ nytte for virk-

somheden, hvormed det vil være retten til betaling, som afgør, hvorvidt de enkelte leveringsforplig-

telser skal indregnes over tid eller på tidspunktet, hvor kontrollen overgår til køber.

10.2.3 Ændring til en oprindelig indgået salgskontrakt
Entreprenør A/S – Opførelse af boligkompleks (fortsættelse)

Den 1. november 2014 indgår parterne en aftale om, at der i tilknytningen til ejendommen skal op-

føres 5 overdækkede parkeringspladser med direkte overdækket indgang til ejendommens lobby.

Parkeringspladserne skal stå færdige samtidig med ejendommen den 1. maj 2015.

Prisen for opførelsen af parkeringspladserne aftales til 2.000 t.kr. Entreprenør A/S forventer en

avance på 30%. Færdiggørelsesgraden udgør 40% den 31. december 2014.

Køber A/S betaler 50% på aftaletidspunktet og de sidste 50% når parkeringspladserne står færdige.
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10.2.3.1 IAS 11

Entreprenør A/S skal på kontraktindgåelsestidspunktet for tillægsaftalen med Køber A/S vurdere,

hvordan kontrakten skal behandles. Det skal vurderes, om tillægskontrakten skal behandles som en

særskilt salgskontrakt, eller om kontrakten skal indregnes sammen med den oprindelige entreprisekon-

trakt.

I henhold til IAS 11, pkt. 10 skal en tillægskontrakt behandles som en særskilt kontrakt, når aktivet

adskiller sig væsentligt fra aktivet i den oprindelige kontrakt, eller hvis prisen på det nye aktiv er for-

handlet særskilt og dermed uden hensyntagen til den oprindelige indgået kontaktpris.

Det må konstateres, at vurderingen af hvordan tillægskontrakten skal behandles, foretages på et områ-

de med relativt lidt vejledning. Det er særligt IAS 11, pkt. 10, som er svær at fortolke, idet denne fore-

skriver, at et aktiv skal adskille sig væsentligt fra aktivet i den oprindelige kontrakt.

Det afgørende er, hvordan ordlyden, aktivet skal adskille sig væsentligt fra aktivet i den oprindelige

kontrakt, fortolkes. Formuleringen giver anledning til en vurdering af, om aktivet skal være genkende-

ligt adskilt fra aktivet i den oprindelige kontrakt, eller om de to aktiver ikke må være fysisk forbundet

med hinanden.

Det må antageligt være den først betingelse, som er gældende, som følge af, at begge aktiver vil kunne

anvendes alene, samt at aktiverne i sin natur er let adskillelige og genkendelige. Kontrakten skal der-

med behandles som en særskilt kontrakt.

Som følge af, at der er tale om en særskilt kontrakt, skal Entreprenør A/S overveje, hvorvidt tillægs-

kontrakten er omfattet af IAS 18 eller IAS 11, således indregningsprincippet kan fastlægges71. De

overdækkede parkeringspladser skal forbindes direkte med den tilhørende ejendom via en overdækket

gangsti, og baseret herpå vurderes det, at betingelserne for brugen af IAS 11 er opfyldt. Det betyder, at

tillægskontrakten skal indregnes i takt med at arbejdet udføres jf. IAS 11, pkt. 22.

Entreprenør A/S indregner den 31. december 2014 følgende ved brugen af produktionsprincippet:
t.kr._______

Omsætning / salgsværdi (2.000 t.kr. x 40%) 800

Omkostninger (1.400 t.kr. x 40%) (560)_______

Avance 240_______

På kontrakttidspunktet den 1. november 2014 modtager Entreprenør A/S betaling på 50% af kontrakt-

summen. Forudbetalingen på 1.000 t.kr. modregnes i salgsværdien på statusdagen, således at salgs-

værdien af det igangværende arbejde er negativ med 200 t.kr.

71 Der henvises til overvejelser foretaget vedr. den oprindelige kontrakt i afsnit 10.2.1.
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10.2.3.2 IFRS 15

Som gældende under IAS 11 skal Entreprenør A/S på kontrakttidspunktet for tillægsordren overveje,

hvordan tillægskontrakten skal behandles. Overvejelsen skal foretages i henhold til IFRS 15, pkt. 20,

dvs. det skal fastlægges, hvorvidt tillægsordren skal behandles som en modifikation til den oprindelige

kontrakt eller som en separat kontrakt.

Entreprenør A/S skal fastlægge, om det kontraktmæssige indhold er forøget med en distinct leverings-

forpligtelse jf. IFRS 15, pkt. 27. Entreprenør A/S må dermed fastlægge, hvorvidt Køber A/S opnår en

gevinst eller en økonomiske fordel af parkeringspladserne alene eller sammen med andre let tilgænge-

lige ressourcer, og om parkeringspladserne er særskilt identificerbare i forhold til ejendommen i den

oprindelige kontrakt.

Indledningsvist må det fastlægges, at Køber A/S vil opnå en økonomisk fordel eller en gevinst af par-

keringspladserne, hvorfor det afgørende vil være, hvorvidt parkeringspladserne er identificerbare fra

ejendommen. Det afgørende er, hvorvidt parkeringspladserne og ejendommen skal anses som én sam-

let leveringsforpligtelse, eller om de skal anses som to separate leveringsforpligtelser.

For at en vare eller en ydelse er identificerbar fra andre forpligtelser nævner IFRS 15, pkt. 2872, at der

ikke må være nogen væsentlig integration mellem forpligtelserne. Dette underbygget med kundens

reelle ønske, om at modtage en ejendom med tilhørende parkeringspladser med en overdækket ind-

gang i ejendommens lobby, indikerer, at der er tale om én leveringsforpligtelse, hvormed tillægskon-

trakten skal behandles som en modifikation til den oprindelige kontrakt.

Det betyder, at Entreprenør A/S skal anse de to kontrakter for en og samme kontrakt, hvilket betyder,

at der skal opgøres en samlet færdiggørelsesgrad på kontrakten.

Entreprenør A/S har afholdt følgende omkostninger pr. 31. december 2014:
t.kr._______

Afholdte omkostninger vedr. opførelsen af ejendommen (4.800 t.kr. x 60%) 2.880

Afholdte omkostninger vedr. opførelsen af parkeringspladserne (1.400 t.kr. x 40%) 560_______

Afholdte omkostninger i alt 3.440_______

De samlede forventede omkostninger udgør i alt 6.200 t.kr. (4.800 t.kr. + 1.400 t.kr.), hvorved færdig-

gørelsesgraden kan opgøres til 55,5%. Den samlede kontraktsum udgør i alt 8.000 t.kr.

72 Der henvises til afsnit 7.2 Introduktion af fem-trins modellen (the five step model).
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Entreprenør A/S indregner således pr. 31. december 2014 følgende ved brug af produktionsprincippet:

t.kr._______

Omsætning / salgsværdi (8.000 t.kr. x 55,5%) 4.440

Omkostninger (3.440)_______

Avance 1.000______________

Den samlede avance udgør således 1.000 t.kr. pr. 31. december 2014, som følge af at tillægskontrakten

skal behandles som en ændring til den oprindelige kontrakt.

10.2.4 Konklusion

Som det kan ses af ovenstående gennemgang af den fiktive salgskontrakt mellem Entreprenør A/S og

Køber A/S, vil de identificerede forskelle mellem IAS 18/ IAS 11 og IFRS 15 påvirke både indreg-

ningstidspunktet og indregningsbeløbet for omsætningen.

Det kan konstateres, at indregningsprincippet over tid anvendes både efter den nuværende og kom-

mende omsætningsstandard. Det væsentlige at bemærke er, at forudsætningerne for brugen af princip-

pet er vidt forskellige, hvilket uden tvivl vil medføre, at en række virksomheder i ejendomsbranchen

vil blive nødsagede til at ændre indregningsprincip. Der vil være tale om en konkret vurdering fra

virksomhed til virksomhed, alt afhængig af, hvad leveringsforpligtelsen består af.

Den regnskabsmæssige behandling af variable elementer ses også at blive påvirket af implementerin-

gen af IFRS 15. Det som følge af, at der er indført et skærpet krav til indregning i forhold til den nu-

værende betingelse i IAS 18/ IAS 11.

Det ses ofte i praksis, at der forekommer modifikationer til indgåede salgskontrakter, hvilket er et om-

råde, hvor der også vil ses en ændring i måden, hvorpå en sådan ændring behandles. I ovenstående

eksempel ses, at kontraktændringen efter IAS 11 skal behandles som en separat kontrakt, mens æn-

dringen efter IFRS 15 skal behandles som en ændring til den oprindelige kontrakt. Det skyldes, at

IFRS 15 indeholder klar og forståelig vejledning til, hvilke krav, der skal være gældende, for at en

kontrakt skal behandles som en separat kontrakt.

Ændringen kan medføre en væsentlig ændring i den tidsmæssige indregning af omsætning. Den be-

løbsmæssige effekt er illustreret nedenfor:
IAS 18/
IAS 11 IFRS 15 Forskel

t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______

Omsætning 4.400 4.440 (40)

Omkostninger (3.440) (3.440) 0_______ _______ _______

Avance 960 1.000 (40)_______ _______ _______
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Som følge af, at den oprindelige kontrakt og tillægskontrakten skal anses som én samlet kontrakt,

medfører det en ændret færdiggørelsesgrad73, hvilket i indeværende eksempel medfører en stigning i

den andel af kontraktsummen, som kan indregnes.

10.3 Indregning og måling af omsætning ved levering af software
IT A/S – Levering af software

Køber A/S og IT A/S indgår den 1. juni 2014 en aftale om levering af en softwarelicens og en tilhø-

rende serviceaftale til en samlet kontraktsum på 3.000 t.kr.

Softwarelicensen består af et standard ERP-system med 3 tilhørende moduler. Køber A/S vælger at

få specialtilpasset 1 modul, således det passer til Køber A/S’ forretning.

ERP-systemets 2 standardmoduler har en samlet pris på 1.500 t.kr. mens det specialtilpassede mo-

dul koster 1.500 t.kr.

IT A/S yder endvidere en 24 måneders serviceaftale, omfattende opdateringer af licensen.

Serviceaftalen har en pris på 200 t.kr. Serviceaftalen træder i kraft fra leveringstidspunktet af soft-

warelicensen.

Der er i kontrakten givet et samlet nedslag i prisen på 200 t.kr.

Følgende betalingsplan er aftalt mellem parterne:

• 1.000 t.kr. indbetales 1. juni 2014

• 1.000 t.kr. indbetales 1. september 2014

• 1.000 t.kr. indbetales 1. december 2014

Det er aftalt mellem parterne at levering af softwarelicens skal ske den 1. februar 2015.

IT A/S aflægger regnskab efter kalenderåret.

10.3.1 IAS 18 og IAS 11

Indledningsvist må IT A/S på kontraktindgåelsestidspunktet vurderer, om kontrakten er omfattet af

IAS 18 eller IAS 11, idet denne vurdering har betydning for, hvilket indregningsprincip der skal an-

vendes ved indregning af omsætningen.

Ved vurderingen er det væsentligt, at IT A/S sondrer mellem, om der er tale om et varesalg eller om

levering af en tjenesteydelse, idet indregningsprincipperne er forskellige. Salg af varer er omfattet af

reglerne i IAS 18, mens levering af tjenesteydelser enten kan være omfattet af reglerne i IAS 18 eller

IAS 11. Såfremt kontrakten vurderes at have karakter af en entreprisekontrakt, vil kontrakten være

omfattet af IAS 11.

73 Færdiggørelsesgraden er beregnet som forholdet mellem afholdte omkostninger og de forventede omkostnin-

ger til færdiggørelse.
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IT A/S skal derfor foretage en gennemgang af kontraktens indhold for at identificere, om kontrakten

består af én eller flere leveringsforpligtelser. Denne identifikation vil ligeledes afhjælpe spørgsmålet

om, hvorvidt kontrakten er omfattet af IAS 18 eller IAS 11.

IT A/S skal levere en softwarelicens, omfattende af to standardmoduler og et specialfremstillet modul,

samt en serviceaftale. Dette forhold indikerer, at der er tale om en sammensat kontrakt vedrørende

levering af flere separate ydelser.

Ved en sammensat kontrakt foreskriver IAS 18, pkt. 13, at indregningskriterierne skal anvendes på en

transaktions separate identificerbare elementer for at afspejle transaktionens faktiske indhold. IAS 18

beskriver dog ikke, hvordan opdelingen af en transaktion bestående af flere elementer skal opgøres.

Det er derfor væsentligt, at IT A/S allerede på kontraktindgåelsestidspunktet fastlægger kontraktens

faktiske indhold. IT A/S skal overveje kontraktens økonomiske virkning som helhed, ved at sammen-

holde de særskilte identificerbare leveringsforpligtelser med kontraktens indhold som helhed.

Kontrakten består af to standardmoduler, et specialfremstillet modul og en serviceaftale. For hvert

enkelt element skal IT A/S overveje følgende forhold, jf. bilag 1:

 om elementet har værdi for kunden,

 om elementet kan opgøres til dagsværdi og

 om den samlede transaktion er omfattet af en generel tilbageleveringsret, og at de ikke-leverede

elementer er væsentligt kontrolleret af sælgeren.

Såfremt IT A/S kan svare ja til alle ovenstående tre punkter, skal de enkelte elementer behandles som

særskilte leveringsforpligtelser. Hvis bare én af ovenstående forhold ikke er gældende for et element,

skal elementerne behandles som én samlet leveringsforpligtelse, idet elementerne vil være sammen-

hængende.

IT A/S vurderer, at alle tre elementer opfylder ovenstående tre forhold. Vurderingen er baseret på det

forhold, at hvert enkelt element i kontrakten kan anvendes separat af Køber A/S uafhængigt af leve-

ring af de øvrige elementer. Dette skal ses ud fra det forhold, at hvert element har en stand-alone værdi

for Køber A/S, dette uanset, om Køber A/S havde købt elementerne samlet eller hver for sig.

Elementerne i kontrakten kan endvidere opgøres til dagsværdi. Målingen af dagsværdien vil blive

beskrevet mere uddybende i afsnit 10.2.2, hvortil der henvises.
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Endeligt kan det konstateres, at ikke-leverede elementer er væsentligt kontrolleret af IT A/S, som følge

af det forhold, at kontrollen først overgår til Køber A/S på det tidspunkt, hvor det samlede ERP-system

er leveret og installeret.

På baggrund af ovenstående skal indregning af leveringsforpligtelserne derfor ske separat for hver

identificeret leveringsforpligtelse. IT A/S har for indeværende salgskontrakt identificeret følgende

leveringsforpligtelser:

 To standard softwaremoduler

 Et specialfremstillet softwaremodul

 Serviceaftale, dækkende for 24 måneder

Som følge heraf skal IT A/S vurdere for hvert enkelt element i kontrakten, om elementet er omfattet af

reglerne i IAS 18 eller IAS 11.

Ved salg af software er det væsentligt, at sondre mellem standard og individuelt tilpasset software.

Salg af standard software anses i praksis som salg af en vare, mens salg af individuelt tilpasset soft-

ware anses som salg af en tjenesteydelse.

10.3.1.1 Indregning af omsætning vedrørende standard software

I kontrakten har Køber A/S indgået aftale om levering af to standard softwaremoduler til en samlet

pris på 1.500 t.kr. Som nævnt ovenfor anses salg af standard software for varesalg, hvilket betyder, at

elementet er omfattet af indregningsprincipperne i IAS 18.

IAS 18, pkt. 14 foreskriver, at omsætning ved salg af varer skal indregnes på det tidspunkt, de væsent-

lige risici og fordele knyttet til ejendomsretten er overført til køber, og hvor sælger ikke længere har

kontrollen over de solgte aktiver. Indregningstidspunktet kan således fastlægges til det tidspunkt, hvor

risikoovergangen overføres fra sælger til køber.

IT A/S skal vurdere tidspunktet for ejendomsrettens risikoovergang ud fra de fastsatte leveringsbetin-

gelser i kontrakten. For IT A/S vil det betyde, at omsætningen på standard softwaren skal indregnes på

det tidspunkt, hvor softwaren er endeligt leveret og installeret hos Køber A/S.

I kontrakten er det aftalt, at levering af softwaren skal ske den 1. februar 2015, hvilket er det tidspunkt,

hvor IT A/S skal indregne omsætningen vedrørende standard software. Dette betyder, at IT A/S ikke

kan indregne omsætning på standard softwaren pr. 31.december 2014, som følge af, at leveringen ikke

er sket.
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10.3.1.2 Indregning af omsætning vedrørende specialfremstillet software

Som tidligere nævnt anses salg af individuelt tilpasset software for at være salg af en tjenesteydelse.

Honorar for udvikling af specialfremstillet software sidestilles med en entreprisekontrakt, idet IAS 11,

pkt. 5 foreskriver, at kontrakter vedrørende tjenesteydelser, som er direkte forbundet med opførelsen

af et aktiv er omfattet af reglerne heraf. Det betyder, at IT A/S skal anvende indregningsprincipperne i

IAS 11 for det specialfremstillede software anført i kontrakten.

IAS 11, pkt. 22 foreskriver, at indregning af omsætning skal ske efter produktionsprincippet. Det vil

sige, at IT A/S skal indregne omsætningen i den periode, hvori arbejdet udføres. Til opgørelsen af det

udførte arbejde skal IT A/S vælge en opgørelsesmetode, som pålideligt måler værdien af det udførte

arbejde ved regnskabsårets afslutning.

IT A/S – Information
IT A/S vælger at opgøre færdiggørelsesgraden som forholdet mellem afholdte omkostninger til dato

og de samlede skønnede omkostninger. Pr. 31. december 2014 har IT A/S beregnet en færdiggørel-

sesgrad på 60% vedrørende det specialfremstillede softwaremodul, med en forventet avance på 30%

af kontraktprisen.

Pr. 31. december 2014 vil IT A/S derfor indregne omsætningen vedrørende det specialfremstillede

softwaremodul med beløb svarende til 60 % af kontraktprisen på 1.500 t.kr. Opgørelsen af omsætnin-

gen vil blive beskrevet yderligere i afsnit 10.2.2.

10.3.1.3 Indregning af omsætning vedrørende en serviceaftale

IT A/S skal herefter vurdere indregningsprincipperne for 24 måneders serviceaftalen. Da der er tale

om levering af en serviceydelse, fastlægger IT A/S, at serviceaftalen skal indregnes efter principperne

i IAS 18, dvs. i takt med at serviceydelsen leveres. Ifølge IAS 18, pkt. 20 skal indregning af omsæt-

ning vedrørende levering af tjenesteydelse ske, når omsætningen kan måles pålideligt, og det er sand-

synligt, at de økonomiske fordele vil tilgå virksomheden.

Inden IT A/S fastlægger indregningstidspunktet for serviceaftalen, er det væsentligt, at IT A/S på bag-

grund af tidligere års erfaringer overvejer hyppigheden for softwareopdateringer over serviceaftalens

løbetid.

IT A/S – Information
IT A/S kan ikke baseret på erfaringer fra tidligere år fastlægge, hvor ofte der frigives softwareopda-

teringer til licensen, herunder i hvilket omfang de vil være aktuelle for Køber A/S.

Baseret på de aftalte betalingsbetingelser skal Køber A/S betale forud for serviceydelsen, idet service-

ydelsen først træder i kraft efter levering af softwaren den 1. februar 2015.
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Forfaldsdatoen for tredje betalingsrate er fastlagt til den 1. december 2014. IT A/S skal derfor indreg-

ne forudbetalingen på serviceydelsen i balancen og periodisere indtægten over serviceaftalens levetid

startende fra 1. februar 2015, som følge af, at IT A/S ikke på forhånd kan fastlægge et mønster over,

hvornår servicen skal ydes.

10.3.1.4 Måling af omsætning vedrørende softwaremodulerne og serviceydelsen

Efter at IT A/S har fastlagt indregningsprincipperne for de enkelte elementer i transaktionen, skal IT

A/S fastlægge, hvordan kontraktprisen skal fordeles mellem de tre leveringsforpligtelser i kontrakten.

Omsætningen for hhv. serviceydelsen og softwaremodulerne indregnet efter hhv. IAS 18 (serviceydel-

se og standardmodul) og IAS 11(specialfremstillet modul) skal måles til dagsværdien af det modtagne

vederlag konstateret mellem IT A/S og Køber A/S, under hensyntagen til eventuelle rabatter ydet af

virksomheden. Dagsværdien af softwaremodulerne må derfor antages at udgøre 3.000 t.kr., mens ser-

viceydelsen udgør 200 t.kr.

Det er væsentligt at bemærke, at IT A/S giver nedslag i prisen ved indgåelse af kontrakten. Rabatter

skal normalt henføres direkte til de elementer i en transaktion, rabatter vedrører. I aftalen mellem Kø-

ber A/S og IT A/S fremgår det, at der er indgået aftale om et samlet nedslag i prisen på 200 t.kr., hvor-

for det må antages, at nedslaget ikke vedrører et specifikt element i kontrakten, men en samlet rabat

for hele transaktionen.

For sammensatte kontrakter foreskriver IAS 18, pkt. 9, at prisen, som skal allokeres til de enkelte ele-

menter i kontrakten, skal opgøres til dagsværdi. Fordelingsmetoden er ikke reguleret i standarden, dog

viser praksis, at den mest anvendte metode er den forholdsmæssige fordeling.

IT A/S vælger derfor at opgøre prisen, svarende til den forholdsmæssige værdi af dagsværdien på de

enkelte elementer.

IT A/S udfører følgende leverancer til direkte observerbare salgspriser, jf. indgået kontrakt:
t.kr._______

To standard softwaremoduler 1.500

Et specialfremstillet softwaremodul 1.500

En 24 måneders serviceaftale 200

Nedslag i prisen (200)_______

I alt 3.000_______



103

IT A/S beregner følgende fordelingsnøgle:
t.kr. %_______ _______

Normalpris på leverancer 3.200

Salgspris på leverancer 3.000 94_______ _______

IT A/S fordeler følgende indtægter på elementer i kontrakten:
t.kr._______

To standard softwaremoduler: (1.500 t.kr. x 94 %) 1.406

Et specialfremstillet softwaremodul: (1.500 t.kr. x 94 %) 1.406

En 24 måneders serviceaftale: (200 t.kr. x 94 %) 188_______

I alt 3.000_______

På baggrund af fastlæggelsen af indregningstidspunkterne og målingen for de identificerede leveran-

cer, skal IT A/S derfor indregne indtægten pr. 31.december 2014 på følgende måde:

Specialfremstillet softwaremodul
t.kr._______

Omsætning: (1.406 t.kr. x 60 %) 844

Omkostninger: (984 t.kr. x 60 %) (590)_______

Avance 254_______

Samlet indregnet indtægt pr. 31. december 2014 844_______

Køber A/S skal indbetale hele kontraktsummen på 3.000 t.kr. den 1. december 2014. Den samlede

indbetalte kontraktsum primo december 2014 indregnes i balancen, hvoraf 844 t.kr. skal indregnes

som indtægt pr. balancedagen.

Forudbetalingen vedrørende serviceydelsen på 188 t.kr. bliver indregnet i balancen, og periodiseret

hen over serviceaftalens 24 måneders løbetid.

Da der i kontrakten er anført, at serviceaftalen træder i kraft fra leveringstidspunktet af softwareli-

censen, skal indregning af serviceydelsen periodiseres med 1/24 del af 188 t.kr. pr. måned startende

fra 1. februar 2015. Standard softwaremodulet skal først indregnes i nyt regnskabsår, efter at levering

til Køber A/S er sket.
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10.3.3 IFRS 15

Ved indregning af kontrakter efter IFRS 15 skal IT A/S følge fem-trins modellen trin for trin.

10.3.3.1 Identificer kontrakten med kunden

Indledningsvist skal IT A/S identificere kontrakten efter reglerne i IFRS 15, pkt. 9. I kontrakten er en

retlig forpligtelse opstået for begge parter, idet både IT A/S og Køber A/S har accepteret kontrakten.

10.3.3.2 Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

IT A/S skal dernæst identificerer kontraktens leveringsforpligtelser. Da kontrakten indeholder en for-

pligtelse om levering af flere varer og tjenesteydelser, skal IT A/S vurderer, om de enkelte leverings-

forpligtelser opfylder kravet for at være distinct.

IFRS 15, pkt. 27 foreskriver, at en vare eller ydelse er distinct, når erhververen opnår en fordel af va-

ren eller ydelsen alene eller sammen med andre let tilgængelige ressourcer, og når varen eller ydelsen

er identificerbar fra andre forpligtelser i kontrakten.

Køber A/S opnår umiddelbart en fordel ved erhvervelsen af softwaremodulerne samt serviceydelsen,

hvorfor den første betingelse er opfyldt for at være distinct. IT A/S skal herefter vurdere, om elemen-

terne i kontrakten er separat identificerbar fra andre forpligtelser i kontrakten.

Tidligere identificerede IT A/S, at der er tale om tre leveringsforpligtelser omfattende to standard

softwaremoduler, et specialfremstillet softwaremodul og serviceydelse i 24 måneder. IT A/S skal nu

vurdere, hvorvidt Køber A/S kan opnå en fordel ved anvendelse af hver enkel leveringsforpligtelse for

sig.

IT A/S skal derfor overveje, om det specialfremstillede softwaremodul kan anvendes af Køber A/S

uafhængigt af købet af standard softwaremodulerne. Hvis det specialfremstillede softwaremodul ikke

kan anvendes for sig, og dermed uden tilkøb af standard softwaremodulerne, skal IT A/S bundte disse

to leveringsforpligtelser, så de anses som én leveringsforpligtelse.

Hvis Køber A/S derimod kan anvende det specialfremstillede softwaremodul for sig, skal IT A/S be-

handle softwaremodulerne som særskilte leveringsforpligtelser. Dog er det vigtigt, at IT A/S afgør

dette forhold ud fra kundens reelle ønske.

Det må antages, at Køber A/S’ reelle ønske er at modtage det specialtilpassede softwaremodul, hvorfor

standardmodulerne og det specialtilpassede modul skal behandles som én leveringsforpligtelse.

IT A/S skal ligeledes gøre sig de samme overvejelser ved behandlingen af serviceaftalen. Umiddelbart

yder IT A/S en ekstra serviceydelse til Køber A/S i form af at tilbyde en 24 måneders serviceaftale.
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Det er vigtigt, at IT A/S overvejer, om Køber A/S kan drage nytte af serviceydelsen alene, eller sam-

men med andre let tilgængelige ressourcer. Herudover skal IT A/S ligeledes vurderer, om serviceydel-

sen er separat identificerbar fra andre forpligtelser i kontrakten.

Da serviceydelsen ikke er afhængig af købet af softwaremodulerne, idet serviceydelsen formentlig kan

anvendes på andre softwaremoduler end anført i kontrakten, og serviceforpligtelsen er separat identifi-

cerbar i kontrakten, skal den 24 måneders serviceaftale behandles som en separat leveringsforpligtelse.

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at IT A/S har identificeret følgende leveringsforplig-

telser i salgskontrakten:

 Softwarelicens, bestående af to standard softwaremoduler og et specialfremstillet modul

 Serviceydelse, dækkende over 24 måneder.

De identificerede leveringsforpligtelser skal dermed behandles særskilt ved indregningen af omsæt-

ning.

10.3.3.3 Fastlæg transaktionsprisen

Efter at have identificeret leveringsforpligtelserne i kontrakten skal IT A/S nu opgøre transaktionspri-

sen. Jf. IFRS 15, pkt. 47 skal transaktionsprisen opgøres som det beløb, IT A/S forventer at modtage

som berettigelse for at opfylde leveringsforpligtelserne i den indgåede kontrakt.

Da der i kontrakten er aftalt 3.000 t.kr. som et fast beløb, udgør transaktionsprisen derfor 3.000 t.kr.

Der er i denne kontrakt ikke grund for at vurdere, at transaktionsprisen anført i kontrakten skulle æn-

dres, idet IT A/S forventer at blive godtgjort for levering af forpligtelserne i henhold til kontrakten.

10.3.3.4 Allokering af transaktionsprisen

Nu kan IT A/S allokerer den opgjorte transaktionspris ud på de enkelte leveringsforpligtelser identifi-

ceret ovenfor. Allokeringen af transaktionsprisen skal ske til den normale salgspris pr. enhed. Den

normale salgspris pr. enhed er ofte svarende til den direkte observerbare salgspris, som IT A/S ville

sælge til andre lignende kunder i lignende situationer.

IT A/S – Information
Ved indgåelse af kontrakter giver IT A/S sjældent nedslag i prisen. I indeværende kontrakt har IT

A/S besluttet at give nedslag i prisen, idet der er tale om en ny kunde med potentiel mulighed for, at

IT A/S kan implementere samme softwareløsning i alle kundens forretninger på globalt plan. Dette

afhænger dog af, at Køber A/S er fuldt tilfreds med installationen og den endelige levering.
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I kontrakten udgør den direkte observerbare salgspris på softwarelicensen 3.000 t.kr., mens serviceaf-

talen udgør 200 t.kr. Disse priser på leveringsforpligtelserne antages derfor også for at udgøre IT A/S’

normale salgspriser pr. enhed.

IT A/S skal vurdere, hvordan nedslaget i kontraktsummen på 200 t.kr. skal allokeres til leveringsfor-

pligtelserne i kontrakten. I henhold til IFRS 15, pkt. 81 skal IT A/S allokerer nedslaget forholdsmæs-

sigt til alle leveringsforpligtelserne i kontrakten, medmindre at IT A/S kan godtgøre, at rabatten kan

henføres til kun én eller flere leveringsforpligtelser.

For at kunne allokere rabatten til én eller flere leveringsforpligtelser er der tre betingelser, der skal

være opfyldt, jf. IFRS 15, pkt. 82. En af betingelserne er blandt andet, at den identificerede leverings-

forpligtelse jævnligt sælges med rabat, svarende til virksomhedens normale salgspris pr. enhed.

På baggrund af informationen i ovenstående boks skal IT A/S allokere rabatten forholdsmæssigt på de

identificerede leveringsforpligtelser ud fra den observerbare salgspris. IT A/S udfører følgende leve-

rancer til direkte observerbare salgspriser, jf. indgået kontrakt:
t.kr._______

To standard softwaremoduler 1.500

Et specialfremstillet softwaremodul 1.500

En 24 måneders serviceaftale 200_______

I alt 3.200_______

Samlet kontraktsum, inkl. nedslag i pris 3.000_______

IT A/S allokerer transaktionsprisen pr. identificeret leveringsforpligtelse på følgende måde:

Softwarelicens, bestående af 3 moduler74 2.812

En 24 måneders serviceaftale75 188_______

I alt 3.000_______

10.3.3.5 Indregn omsætning når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse

I det femte og sidste step af fem-trins modellen skal IT A/S vurdere indregningstidspunktet af de en-

kelte leveringsforpligtelser. IT A/S skal derfor indledningsvist fastlægge, om leveringsforpligtelserne

skal indregnes over tid eller på et bestemt tidspunkt.

74 Beregningen kan illustreres således: (1.500 t.kr. + 1.500 t.kr.) / 3.200 t.kr. x 3.000 t.kr. = 2.813 t.kr.
75 Beregningen kan illustreres således: 200 t.kr. / 3.200 t.kr. x 3.000 t.kr. = 188 t.kr.
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Til brug for dette, skal IT A/S overveje tre forhold for hver identificeret leveringsforpligtelse. Hvis

blot én af betingelserne er opfyldt, skal IT A/S indregne leveringsforpligtelsen over tid:

1. Sælgers udførelse af leveringsforpligtelserne skaber eller forbedrer et aktiv kontrolleret af kun-

den: Under udførelsen af leveringsforpligtelserne har Køber A/S ingen kontrol over aktiverne

produceret af IT A/S, hvorfor denne betingelse ikke er opfyldt for hverken softwaremodulerne

eller serviceaftalen.

2. Sælgers udførelse af leveringsforpligtelserne forbruges samtidigt af kunden: Køber A/S har ikke

mulighed for at ”forbruge” leveringsforpligtelserne samtidigt med, at IT A/S leverer forpligtel-

serne. Forbrug af softwaremodulerne kræver, at IT A/S har installeret modulerne hos Køber

A/S. Forbrug af serviceaftalen er endvidere afhængig af tilgængeligheden af en softwareopdate-

ring, før Køber A/S kan ”forbruge” leveringsforpligtelsen. Denne betingelse er dermed ikke op-

fyldt for de identificerede leveringsforpligtelser.

3. Det producerede aktiv har ikke alternativ nytte for sælgeren, og sælgeren har ret til betaling for

det udførte arbejde til dato: Ved vurdering af ingen alternativ nytte skal IT A/S vurdere, om IT

A/S er kontraktlig bundet fra at overføre aktivet under dets produktion eller forbedring til anden

brug, eller om det er praktisk muligt at ombygge aktivet i dets færdige stand til anden brug uden

større omkostninger forbundet hermed. Herudover skal IT A/S vurdere, om IT A/S har ret til be-

taling for det udførte arbejde til dato set ud fra det kontraktmæssige forhold.

IT A/S er dermed nødsaget til at vurdere begreberne ingen alternativ nytte og retten til betaling sær-

skilt for både serviceydelsen og softwaremodulerne for derefter at kunne afgøre indregningstidspunk-

tet for disse.

Indregningstidspunktet for omsætning vedrørende serviceydelsen

Serviceydelser vil som udgangspunkt have alternativ nytte for IT A/S, idet ydelsen af denne leverings-

forpligtelse ikke er afhængig af aftalen med kunden, men af selve softwaresystemet som kunden er

ejer af.

Det vil sige, at IT A/S kan give den samme serviceydelse til flere kunder uden at være begrænset heraf

i kontrakten. I henhold til kontrakten skal Køber A/S betale forud for serviceaftalen, hvilket betyder, at

retten til betaling allerede er opfyldt inden levering af serviceydelsen.

Baseret på ovenstående kan det for serviceydelsen konkluderes, at serviceydelsen ikke opfylder én af

de tre betingelser for at indregne omsætningen over tid. Herfor skal indregning af omsætning på ser-

viceydelsen ske på tidspunktet, hvor kontrollen overgår til kunden.

IT A/S skal i forlængelse heraf gøre sig overvejelser omkring, hvornår kontrollen overgår til Køber

A/S. Det må alt andet lige konstateres, at kontrolbegrebet er en afvejning af flere forhold.
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Tidspunktet for indregning af omsætning vedr. serviceydelsen, vil først være på det tidspunkt, hvor

leveringen af serviceydelsen er sket.

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med leveringstidspunktet af serviceydelsen, idet IT A/S ikke

kender til det eksakte tidspunkt for softwareopdatering og dermed levering af serviceydelsen. Det er

derfor vigtigt, at IT A/S overvejer tidspunktet for breakage, idet serviceydelsen i denne kontrakt side-

stilles med en stand-ready forpligtelse.

En stand-ready forpligtelse kan indregnes over tid, dog kun hvis IT A/S kan skønne Køber A/S’ møn-

ster for anvendelse af denne, eller rettere tidspunktet for softwareopdateringens tilgængelighed.

IT A/S skal derfor skønne i hvilket omfang serviceydelsen vil blive aktualiseret hos Køber A/S. Under

afsnit 10.2.1 er det anført, at IT A/S ikke på baggrund af tidligere års erfaringer kan fastlægge tids-

punktet for frigivelsen af softwareopdateringer samt hvorvidt disse vil være aktuelle Køber A/S.

I dette tilfælde er det relevant, at IT A/S overvejer den usikkerhed, der er forbundet med tilgængelig-

heden af softwareopdateringer. På baggrund af tidligere års erfaringer har IT A/S svært ved at vurdere

det eksakte tidspunkt for, hvilken måned softwareopdateringen vil være tilgængelig, samt om der kan

forekomme flere softwareopdateringer på et år, store som små opdateringer, og om de vil være aktuel-

le for Køber A/S.

Som følge af denne usikkerhed vil det for IT A/S betyde, at indregningen af serviceydelsen først kan

ske på det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at Køber A/S vil benytte sig af serviceydelsen. Dette

betyder for IT A/S, at indregning af omsætningen på serviceydelsen skal udskydes indtil levering af

forpligtelsen er sket til Køber A/S.

Det vil betyde, at hvis der i løbet af servicekontraktens løbetid er usikkerhed om, hvorvidt ydelsen

overhovedet vil blive leveret, skal omsætningen først indregnes på det tidspunkt, hvor dette med sik-

kerhed kan konstateres. Der må således ikke foretages en periodisering af omsætningen over løbetiden

fra kontraktens starttidspunkt.

Indregningstidspunktet for omsætning vedrørende softwaremodulerne

IT A/S skal for softwaremodulerne ligeledes vurderer, om disse opfylder betingelsen for ingen alterna-

tiv nytte og retten til betaling og dermed retten for at indregne omsætningen over tid. Der er ud fra de

anførte oplysninger i kontrakten ingen indikationer på, at IT A/S skulle være kontraktmæssigt bundet

fra at sælge softwaremodulerne til anden side.
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Det er derfor relevant, at IT A/S overvejer, hvorvidt det specialfremstillede softwaremodul er unikt i

forhold til videresalg til anden kunde, eller om modulet i dets færdige stand vil kunne tilpasses til an-

den kundes forhold uden større omkostninger forbundet hermed.

Ud fra kontraktoplysningerne kan det ses, at ét specialfremstillet softwaremodul koster ligeså meget

som to standardmoduler, hvilket giver en indikation af, at der er tale om en kostbar fremstillingspro-

ces, som ikke vil kunne videresælges til anden kunde uden at bruge større omkostninger til tilpasning

heraf. Dette betyder, at begrebet ingen alternativ nytte dermed er opfyldt.

Herefter skal IT A/S vurdere retten til betaling. Retten til betaling skal som minimum omfatte kom-

pensation for det udførte arbejde til dato. Køber A/S skal ved indtræden af kontrakt indbetale 1.000

t.kr. og gennemføre løbende indbetalinger i takt med produktionen af softwarelicensen.

Alle indbetalinger vil være gennemført inden softwarelicensen leveres og installeres hos Køber A/S.

Betingelsen for retten til betaling, vil dermed ligeledes være opfyldt. Baseret på ovenstående kan det

konkluderes, at IT A/S skal indregne omsætningen på softwarelicensen over tid, og i takt med produk-

tionen.

IT A/S - Information
IT A/S vælger at opgøre færdiggørelsesgraden som forholdet mellem afholdte omkostninger til dato

og de samlede skønnede omkostninger. Pr. 31. december 2014 har IT A/S beregnet en samlet fær-

diggørelsesgrad på softwaremodulerne til 45 %, med samme forventede avance på 30 % af kon-

traktprisen. Den lavere færdiggørelsesgrad skal ses i sammenhæng med at produktionen af standard

softwaremodulet er bagud med fremstillingsprocessen i forhold til den oprindelig lagte tidsplan. IT

A/S vurderer dog fortsat at overholde deadline for levering som anført i kontrakten.

På baggrund af fastlæggelsen af indregningstidspunkterne og målingen for de identificerede leverings-

forpligtelser skal IT A/S derfor indregne indtægten pr. 31. december 2014 på følgende måde:

Standard og specialfremstillede softwaremoduler
t.kr._______

Omsætning: (2.813 t.kr. x 45 %) 1.266

Omkostninger: (1.969 t.kr. x 45 %) (866)_______

Avance 380_______

Samlet indregnet indtægt pr. 31. december 2014 1.266_______

Køber A/S skal indbetale hele kontraktsummen på 3.000 t.kr. den 1. december 2014. Den samlede

indbetalte kontraktsum primo december 2014 indregnes i balancen, hvoraf 1.266 t.kr. skal indregnes

som indtægt pr. balancedagen.
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Forudbetalingen vedrørende serviceydelsen på 188 t.kr. forbliver indregnet i balancen, hvor omsæt-

ningen først indregnes på det tidspunkt, hvor Køber A/S udnytter sin rettighed, og IT A/S leverer for-

pligtelsen.

10.3.4 Konklusion

Ud fra ovenstående gennemgang af den fiktive salgskontrakt mellem IT A/S og Køber A/S kan det

konstateres, at der vil være en forskel i både tidspunktet og beløbet for indregningen af salgstransakti-

onen, herunder særligt den regnskabsmæssige behandling af en stand-ready forpligtelse.

Fælles for begge standarder er, at indregningskriterierne skal vurderes på en transaktions separate

identificerbare forpligtelser. Forskellen skal dog findes i de forudsætninger, der skal lægges til grund

for, hvorledes de særskilte leveringsforpligtelser skal opdeles og dermed indregnes.

Som det kan ses af gennemgangen, identificerede IT A/S tre særskilte leveringsforpligtelser efter reg-

lerne i IAS 18/IAS 11, mens der kun blev identificeret to særskilte leveringsforpligtelser efter IFRS

15. Denne forskel hænger sammen med, at man i IFRS 15 skal vurdere leveringsforpligtelserne i kon-

trakten ud fra, hvad kundens reelle ønske er at modtage, set i forhold til den samlede transaktion.

Dette er modsat IAS 18, hvor vurderingen ofte vil være forbundet med skøn, som følge af, at standar-

den ikke indeholder detaljeret vejledning herom.

Som følge af forskelligartet opdeling af leveringsforpligtelserne i kontrakten, er dette ligeledes med-

virkende til en forskel i indregningstidspunkterne. Ved indregning af softwarelicensen efter IAS 18 /

IAS 11 blev det konstateret, at de enkelte moduler skal indregnes på forskellige tidspunkter afhængigt

af om softwaremodulerne var standard eller specialfremstillet, og dermed omfattet af hhv. IAS 18 eller

IAS 11. Ved indregning efter IFRS 15 ses det, at indregning af softwarelicenser uanset sammensæt-

ningen af softwaremodulerne skal indregnes over i tid.

Det er endvidere væsentligt at fremhæve, at den regnskabsmæssige behandling af en stand-ready for-

pligtelse er ændret. Indregningen af en stand-ready forpligtelse vil efter IFRS 15 først ske på det tids-

punkt, hvor det er højst sandsynligt, at køber vil benytte sig af serviceydelsen.

Dette er væsentligt anderledes efter reglerne i IAS 18, idet indregningen af indtægten ofte periodiseres

over serviceaftalens løbetid, som følge af usikkerhed forbundet med købers udnyttelse af forpligtelsen.

Ovenstående identificerede forskelle vil derfor medføre en forskel i den tids- og beløbsmæssige ind-

regning af transaktionen.
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Den beløbsmæssige effekt kan illustreres som følgende:
IAS 18/
IAS 11 IFRS 15 Forskel

t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______

Omsætning 844 1.266 422

Omkostninger (590) (866) (276)_______ _______ _______

Avance 254 380 146_______ _______ _______

Som følge af, at softwaremodulerne jf. IFRS 15 skal ses som en samlet leveringsforpligtelse, og at

stand-ready forpligtelsen først kan indregnes på tidspunktet for levering, medfører det en forskel i den

opgjorte færdiggørelsesgrad af softwaremodulerne, som samlet set medfører en stigning i den andel af

kontraktsummen, som skal indregnes pr. balancedagen.
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Kapitel 11 - Konklusion

11.1 Fastlæggelse af grundlæggende forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11

Forinden at de væsentligste forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11 fastlægges, findes det rele-

vant at konkludere på de grundlæggende forskelle mellem standarderne. Helt grundlæggende kan det

konkluderes, at IFRS 15 medfører en ny måde for regnskabsbrugerne at tænke indregning af omsæt-

ning på.

IFRS 15 introducerer en omsætningsmodel, fem-trins modellen , som skal følges ved indregning af en

salgskontrakt. Fem-trins modellen indeholder en række nye begreber og formuleringer, som ikke har

været anvendt i hhv. IAS 18 og IAS 11. Som de væsentligste nye begreber kan nævnes:

 Alternativ nytte – et centralt begreb ved fastlæggelsen af, hvorvidt en salgskontrakt skal indreg-

nes over tid eller på et bestemt tidspunkt.

 Distinct – et centralt begreb med betydning for, hvorvidt der skal foretages en opdeling af en

kontrakt i særskilte leveringsforpligtelser, samt hvordan en modifikation til en salgskontrakt

skal behandles.

Det er væsentligt at fastlægge, at IFRS 15 ikke indeholder nye principper for indregning og måling af

omsætning i forhold til IAS 18 og IAS 11. Der er nærmere tale om præciseringer, hvor vi går fra at

have et mindre antal udefinerede regler og begreber til at have rigtig mange definerede regler og be-

greber.

Det medfører, at en række ordformuleringer er ændret i IFRS 15 i forhold til de formuleringer, som er

anvendt i IAS 18 og IAS 11, hvilket kan have en indflydelse på, hvordan en salgskontrakt skal be-

handles, alt afhængig af hvordan det nuværende regelsæt er fortolket.

En væsentlig forskel mellem IFRS 15 og IAS 18/ IAS 11 er, at de anvendte begreber er understøttet af

en vejledning til, hvordan begreberne skal fortolkes. Der er bl.a. udarbejdet et appendiks med eksem-

pler til at understøtte, at begreberne anvendes korrekt, herunder at begreberne fortolkes på en ensartet

måde blandt regnskabsproducenterne.

Introduktionen af omsætningsmodellen samt den tilhørende vejledning gør, at IFRS 15 er væsentlig

nemmere at anvende end de nuværende omsætningsstandarder. Dette forhold er en klar forbedring i

forhold til IAS 18 og IAS 11. Respondenterne, som har kommenteret på Exposure Draft, er af samme

opfattelse og er generelt positive omkring standarden.
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11.2 De væsentligste forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11 vedrørende

indregning og måling

Til brug for identifikation af væsentlige forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11 er der taget ud-

gangspunkt i de høringssvar, som respondenterne har indsendt til IASB i forbindelse med høringspro-

cessen.

Respondenterne kommenterer primært på de nye begreber og ordformuleringer, som anvendes i IFRS

15. Kommentarerne knytter sig hovedsagligt til følgende emner, som identificeret i kapitel 9:

 Performance obligations satisfied over time / Opfyldelse af leveringsforpligtelser over tid

 Measures of progress concerning a stand-ready obligation / Måling og indregning af en stand-

ready forpligtelse

 Identifying performance obligations / Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten

 Constraining estimates of variable considerations / Skøn vedrørende variable elementer

 Allocation of the transaction price / Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser

Respondenternes kommentarer går primært på, hvorledes begreberne og formuleringer skal fortolkes.

Det kan konstateres, at ovenstående punkter i det store hele er sammenhængende med de forhold, som

vi på baggrund af vores analyse i kapitel 8 og 10 har identificeret.

Baseret på de gennemførte analyser i kapitlerne 8, 9 og 10 kan de væsentligste forskelle, der er ved

indregning og måling af omsætning ved brug af IFRS 15 i forhold til IAS 18 og IAS 11 oplistes såle-

des:

Indregning af omsætning over tid

Betingelserne for at indregne en salgskontrakt over tid er væsentligt ændret i IFRS 15 i forhold til de

betingelser, som er gældende under IAS 11. Betingelserne ændres fra, at køber skal være i stand til at

specificere de væsentligste strukturelle elementer forud for påbegyndelsen af opførelsen af aktivet til,

at sælger ikke må fremstille et aktiv, som har alternativ nytte for virksomheden selv, og at virksomhe-

den har ret til betaling for det udførte arbejde til dato.

Det ses, at ordbrugen i IAS 11 er formuleret til kun at omfatte entreprisekontraker, hvilket må anses

som en svaghed ved anvendelsen af standarden. Ordbrugen i IFRS 15 er modsat bygget på nogle defi-

nerede begreber, der er anvendelige på alle typer af salgskontrakter, hvilket gør standarden nemmere

at anvende.

Baseret på vores gennemførte analyse i afsnit 10.1 kan det konstateres, at effekten af forskellene mel-

lem de to standarder er afhængig af, hvilken leveringsforpligtelse salgskontrakten indeholder.
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Ved gennemgangen af den pågældende salgskontrakt mellem Entreprenør A/S og Køber A/S konstate-

res det, at der anvendes samme indregningsprincip. Det konstateres ligeledes, at såfremt at kontrakten

havde været udformet anderledes, ville der formentlig være en forskel i det anvendte indregningsprin-

cip.

Det kan dermed konkluderes, at effekten i ejendomsbranchen vil variere fra kontrakt til kontrakt alt

afhængigt af, hvilket ejendomsprojekt som leveringsforpligtelsen består af. Det anvendte indregnings-

princip vil være påvirket af:

 hvorvidt ejendommen er solgt på opførelsestidspunktet,

 hvor mange købere der findes til ejendomsprojektet,

 om virksomheden har ret til betaling for det udførte arbejde til dato

Det kan konstateres, at de nye betingelser vil påvirke, hvilket indregningsprincip der skal anvendes,

når leveringsforpligtelsen ikke skaber eller forbedrer et aktiv kontrolleret af kunden. Dvs. at påvirk-

ningen opstår i den situation, hvor betingelserne om hvorvidt virksomheden fremstiller et aktiv, som

har alternativ nytte for virksomheden selv, og om virksomheden har ret til betaling for det udførte

arbejde til dato, skal vurderes. Det betyder, at der forventeligt ligeledes vil være en påvirkning på an-

dre brancher end ejendomsbranchen, hvor ovenstående vurdering skal foretages.

En leveringsforpligtelse, bestående af en serviceydelse vil ikke blive ændret, som følge af at der ikke

er nogen forskel i betingelserne, når et aktiv forbruges af køberen i takt med, at ydelsen leveres.

Opdeling af kontrakter i særskilte leveringsforpligtelser

Til fastlæggelsen af hvorvidt en kontrakt skal opdeles i særskilte leveringsforpligtelser, introducerer

IFRS 15 begrebet distinct. Introduktionen heraf er formentligt det nye begreb i IFRS 15, som har den

største effekt på, hvordan en salgskontrakt skal behandles.

Begrebet er klart defineret og angiver, hvorvidt et element i form af en vare eller en ydelse skal be-

handles som separat i forhold til andre elementer i kontrakten. Det er væsentligt at fastlægge, at det

ikke er noget nyt krav, at virksomheden skal foretage en opdeling af særskilte elementer i form af va-

rer eller ydelser i en kontrakt.

Tankegangen fra IASB er, at distinct-begrebet skal være anvendeligt på alle typer af elementer i en

salgskontrakt. Det ses i afsnit 10.2, at begrebet ændrer på opdelingen af leveringsforpligtelser i soft-

warebranchen ved levering af standard- og specialtilpasset software i forhold til, hvordan opdelingen

foretages efter IAS 18/IAS 11. Det får derfor en effekt på indregningstidspunktet og på den værdi, som

indregnes på måletidspunktet.
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Som følge af at betingelsen for hvordan opdelingen af elementer ikke har været defineret i samme grad

under IAS 18/IAS 11, vil der uden tvivl, ses en effekt ved sammensatte kontrakter. Det ses også i vo-

res gennemgang, at den regnskabsmæssige behandling af en upfront betaling ændres, såfremt betalin-

gen er knyttet til en vare eller en ydelse, som ikke giver kunden en økonomisk fordel alene eller sam-

men med en anden let tilgængelig ressource.

En upfront betaling skal ikke ses som at dække over en særskilt leveringsforpligtelse. Betalingen skal

derimod indregnes efter samme princip som det element, som giver kunden en økonomisk fordel alene

eller sammen med en anden let tilgængelig ressource.

Effekten heraf vil ses i de tilfælde, hvor en upfront betaling skal dække en administrativ omkostning,

idet en sådan betaling efter IAS 18 på betalingstidspunktet har været indregnet som en indtægt.

Modifikationer af kontrakter med kunder

Som anført i afsnit 8.7, synes betingelserne i IFRS 15, pkt. 20 og 21 at være sammenlignelige med

betingelserne i IAS 11, pkt. 10 om, hvornår en kontraktændring skal behandles som en separat kon-

trakt eller som en modifikation til den oprindelige kontrakt. Den regnskabsmæssige behandling er

under IAS 11 knyttet op til, hvordan formuleringen ”aktivet skal adskille sig væsentligt fra andre akti-

ver i kontrakten” i IAS 11 fortolkes.

Det kan konstateres, at det er svært at fastlægge, hvor langt denne formulering er fra at opfylde defini-

tionen på distinct. Begrebet distinct er defineret under IFRS 15, hvormed den brede fortolkningsmu-

lighed er fjernet. IFRS 15 er understøttet af et tilhørende appendiks med eksempler på, hvorledes be-

greberne skal fortolkes og anvendes ved praktiske eksempler. Her fremgår det, at der skal lægges vægt

på kundens reelle ønske ved vurderingen af, om en kontraktændring skal anses som to separate kon-

trakter eller som en ændring til den oprindelige kontrakt.

Det konstateres i afsnit 10.1 ved gennemgangen af kontraktændringen mellem Entreprenør A/S og

Køber A/S, at den pågældende ændring behandles forskelligt afhængig af, hvilket regelsæt der anven-

des. Kontraktændringen behandles under IFRS 15 som en ændring til den eksisterende kontrakt, som

følge af at kundens ønske er at modtage en ejendom med de tilhørende overdækkede parkeringsplad-

ser.

Den afsluttende konklusion er, at præciseringen af, hvorledes en kontraktændring skal behandles under

IFRS 15, forventes at påvirke indregningstidspunkt, samt den værdi som indregnes. Effekten heraf, vil

være afhængig af den aktuelle leveringsforpligtelse, samt hvorledes IAS 11 fortolkes og anvendes i

praksis.
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Skøn vedrørende variable elementer

Med udgangspunkt i vores gennemgang af en salgskontrakt i afsnit 10.1 kan det konstateres, at ind-

regningstidspunktet udskydes for et variabelt element. Jf. IFRS 15 udskydes indregningstidspunktet i

forhold til den nuværende betingelse i IAS 18.

Det kan henføres til, at ordformuleringen er ændret fra, at et variabelt element skal indregnes, når det

er sandsynligt, at beløbet vil blive optjent, og værdien kan måles pålideligt til tidspunktet, når det er

meget sandsynligt, at der ikke vil ske en væsentlig ændring i forhold til den samlede omsætning, når

det variable element er afklaret.

Effekten af denne forskel, vil i sin natur findes i kontrakter med variable elementer, hvor der er usik-

kerhed om, hvorvidt optjeningsretten vil blive aktualiseret.

Måling og indregning af en stand-ready forpligtelse

Et forhold som i Exposure Draft har tiltrukket meget opmærksomhed fra respondenterne er behandlin-

gen af en stand-ready forpligtelse. Forpligtelsen er særskilt angivet med et indregningsprincip i IFRS

15. Begrebet er ikke defineret i IAS 18, hvorfor indregningen heraf, er baseret på en accepteret prak-

sis.

Baseret på vores analyse i afsnit 10.2 kan det konstateres, at såfremt der foreligger en usikkerhed om

kundens udnyttelse af ydelsen ved brug af IFRS 15, kan omsætningen først indregnes på det tidspunkt,

hvor usikkerheden er afklaret. Indregningstidspunktet udskydes således i forhold til den praksis, som

er accepteret i henhold til IAS 18, hvor salgsværdien periodiseres over serviceydelsens løbetid.

Effekten vil findes i salgskontrakter, som indeholder eftersalgssupport, og hvor der er usikkerhed om,

hvorvidt kundens rettighed til forpligtelsen bliver aktualiseret.

Afsluttende opsummering

De identificerede forskelle mellem IFRS og IAS 18/IAS 11 kan opsummeres således med en angivelse

af hvilken type af salgskontrakter, som forventes at blive påvirket af forskellene:

Emne Salgskontrakter med følgende karakteristika som forventes at

blive påvirket af IFRS 15

Indregning af omsætning

over tid

 Kontrakter med en leveringsforpligtelse bestående i opførelsen af en ejen-

dom.

 Kontrakter, hvor der produceres et aktiv, som ikke er ejet af kunden, og

som ikke har alternativ nytte for virksomheden selv.
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Emne Salgskontrakter med følgende karakteristika som forventes at

blive påvirket af IFRS 15

Opdeling af kontrakter i

særskilte

leveringsforpligtelser

 Kontrakter, hvor leveringsforpligtelsen består af standard- og specialtil-

passet software.

 Kontrakter, hvor der betales en upfront betaling til dækning af administra-

tive omkostninger.

Modifikationer af kontrakter

med kunder

 Vurderingssag, afhængig af hvorledes IAS 11 er fortolket og anvendt.

Skøn vedrørende variable

elementer

 Kontrakter, som indeholder variable elementer, hvor der er usikkerhed

om, hvorvidt optjeningsretten vil blive aktualiseret.

Måling og indregning af en

stand-ready forpligtelse

 Kontrakter, hvor der er en usikkerhed om hvorvidt køberen vil benytte

serviceydelsen.

Allokering af

transaktionsprisen

 Brancher, hvor der findes et stort varesortiment, som sælges kombineret

på mange forskellige måder.

Kilde: Egen tilvirkning

Det kan konkluderes, at der findes en række væsentlige forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11,

som vil påvirke, hvorledes en salgskontrakt skal behandles. Det kan fastslås, at forskellene skal findes

inden for specifikke principper for indregning og måling, som kan henføres til salgskontrakter med

særlige karakteristika.



118

Kapitel 12 - Perspektivering
I forbindelse med udstedelsen af IFRS 15 i maj 2014 er det i standarden bestemt, at IFRS 15 skal an-

vendes af alle virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS for regnskabsperioder med start den

1. januar 2017 eller senere. Ved implementeringen af IFRS 15 skal virksomhederne anvende standar-

den fuldt ud for den aktuelle periode, herunder implementere standarden med tilbagevirkende kraft for

alle kontrakter, der endnu ikke er afsluttet i begyndelsen af perioden76.

Umiddelbart kan implementeringsdatoen for IFRS 15 synes at ligge langt ude i fremtiden for regn-

skabsproducenterne. Det vil dog allerede på nuværende tidspunkt, være nødvendigt for regnskabspro-

ducenterne at gøre sig overvejelser om, hvornår og hvordan overgangen til IFRS 15 skal håndteres.

Indførelsen af IFRS 15 vil have indflydelse på store dele af en virksomhed, idet omsætningen er et

vigtigt nøgletal, der ofte måles og analyseres på, og som dermed kan have indvirkning på alt fra virk-

somheders forretningsgangsprocesser, uddannelse af medarbejdere og til virksomhedernes IT-

systemer og ledelsesrapporteringer.

Regnskabsproducenterne vil være nødsaget til at genbesøge alle deres kontrakter for at vurdere, om

formuleringerne i salgskontrakterne opfylder kravene til en salgskontrakt efter reglerne i IFRS 15.

Blandt andet er det et krav, at regnskabsproducenterne ud fra kontrakterne kan identificere den forret-

ningsmæssige risiko for virksomheden, samt den forventelige pengestrøm ud fra de indgåede beta-

lingsvilkår.

Endvidere skal virksomhederne, ud fra kontraktens økonomiske indhold, vurdere om distinct begrebet

er opfyldt for de særskilte leveringsforpligtelser i salgskontrakten, og dermed konkludere, om der er

flere leveringsforpligtelser i kontrakten, som skal bundtes og indregnes samlet.

Det vil for virksomhederne betyde, at alle kontrakter skal gennemgås med henblik på at fastlægge,

hvilke elementer i kontrakten, der skal indregnes som separate leveringsforpligtelser. Dette forhold

kan have en væsentlig betydning for virksomhederne, idet man tidligere måske har været mere tilbøje-

lig til at indregne elementerne samlet. Effekten herpå vil kunne findes i ændringer i indregning og

måling af omsætningen, som en konsekvens af at kontrakterne nu skal opdeles i særskilte leverings-

forpligtelser, der opfylder distinct begrebet.

Særligt den praktiske håndtering af nye og igangværende kontrakter pr. 1. januar 2017, som skal ind-

regnes med tilbagevirkende kraft, vil have en betydning ved implementeringen af IFRS 15. Implemen-

teringen vil kræve, at virksomhederne kan indsamle relevant data til brug for indregningen af kontrak-

terne.

76IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers – Appendix C.
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Under de nuværende omsætningsstandarder har virksomhederne formentligt ikke indhentet de oplys-

ninger, som skal bruges under IFRS 15, hvorfor der vil være et behov for at genskabe eller fremskaffe

de nødvendige oplysninger.

Regnskabsproducenterne vil dermed, for skøn foretaget på implementeringstidspunktet, skulle foreta-

ge en revurdering af disse skøn i henhold til de nye metoder i IFRS 15. Det vil for eksempel være ak-

tuelt ved fastlæggelsen af transaktionsprisen på leveringsforpligtelser, hvor virksomhedens normale

salgspris ikke er observerbar. I de virksomheder, hvor den normale salgspris ikke er observerbare bør

virksomheder begynde at overveje, hvordan fastlæggelsen af den ikke-observerbare salgspris skal

estimeres, herunder udvikle og implementere de nødvendige processer herfor.

Det forventes yderligere, at der i nogle virksomheder vil være højere krav til virksomhedernes IT-

systemer end tidligere. Dette skal ses i sammenhæng med, at virksomhederne skal være i stand til at

håndtere større datamængder, som bl.a. skal understøtte skøn vedrørende variable elementer.

Et forhold, som særligt vil kræve et avanceret IT-system, er prisallokering af rabatter og eventuelle

variable elementer til de identificerede leveringsforpligtelser i kontrakten. Virksomheder, der tilbyder

et bredt udvalg af varer og ydelser, der kan sammensættes ved forskellige pakkeløsninger, kan opleve

udfordringer hermed, idet IT-systemerne skal kunne håndtere prisallokeringsprocessen, på grund af

omfattende kombinationer i varesortimentet.

Som konsekvens heraf vil det for visse virksomheder skabe et behov for et nyt IT-system, eller blot en

opgradering af det eksisterende, hvilket virksomhederne bør forberede sig på, og kommunikerer ud til

relevante ledelsesniveauer.

Fremadrettet vil virksomhederne være underlagt af detaljerede noteoplysningskrav, som følge af det

stigende informationsbehov hos regnskabslæserne. Oplysningskravene vil være af mere kvantitativ

karakter, fordi der i noterne blandt andet skal inddrages en detaljeret opdeling af omsætningen, speci-

ficeret på forskellige kategorier, samt oplysninger om fremadrettede forpligtelser.

Udarbejdelsen af de yderligere detaljerede noteoplysninger i årsrapporten vil ligeledes være afhængige

af let tilgængelig og fuldstændig data. Udarbejdelsesprocessen vil angiveligt være mere tidskrævende,

hvilket understreger behovet for et godt IT-system, idet ”manuel” indhentelse og udarbejdelse af op-

lysninger til noterne, ikke vil være lønsomt på langt sigt.

Det er væsentligt at fastlægge, at for at en sådan implementering kan ske rettidigt og effektivt, er der

en række forhold, der skal overvejes og ændres i virksomhederne. Baseret på den fastlagte implemen-

teringsdato må det antages, at IASB er velvidende om, at det for nogle virksomheder kan være en om-

kostnings- og ressourcetung implementeringsproces, der er tidskrævende at få ført ud i virkeligheden.
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Bilag 1 - Beslutningsdiagram ved multi-element agreements efter US GAAP

No

Arrangement has multiple deli-
verables

Does the delivered
item(s) have

standalone value to
the customer?

Is there objective and
reliable evidence of
the fair value of the
undelivered item(s)?

If the arrangement includes
a general right of return
relative to the delivered

item(s), is delivery of the
undelivered item(s) proba-

ble and substantially
controlled by the vendor?

Account for delivered item(s) as
separate unit of accounting

Do not account for
delivered item(s) as a
separate unit of ac-

counting.

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No
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Bilag 2 – Modification resulting in a cumulative catch-up adjustment
to revenue77

IE37 An entity, a construction company, enters into a contract to construct a commercial building for a customer on

customer-owned land for promised consideration of CU1 million and a bonus of CU200.000 if the building

is completed within 24 months. The entity accounts for the promised bundle of goods and services as a sin-

gle performance obligation satisfied over time in accordance with paragraph 35(b) of IFRS 15 because the

customer controls the building during construction. At the inception of the contract, the entity expects the

following:

CU___________

Transaction price 1.000.000

Expected costs 700.000___________

Expected profit (30%) 300.000______________________

IE38 At contract inception, the entity excludes the CU200.000 bonus from the transaction price because it cannot

conclude that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recog-

nised will not occur. Completion of the building is highly susceptible to factors outside the entity’s influ-

ence, including weather and regulatory approvals. In addition, the entity has limited experience with similar

types of contracts.

IE39 The entity determines that the input measure, on the basis of costs incurred provides an appropriate measure

of progress towards complete satisfaction of the performance obligation. By the end of the first year, the

entity has satisfied 60 pr. cent of its performance obligation on the basis of costs incurred to date

(CU420.000) relative to total expected costs (CU700.000). The entity reassesses the variable consideration

and concludes that the amount is still constrained in accordance with paragraphs 56–58 of IFRS 15. Conse-

quently, the cumulative revenue and costs recognised for the first year are as follows:

CU___________

Revenue 600.000

Costs 420.000___________

Gross profit 300.000______________________

IE40 In the first quarter of the second year, the parties to the contract agree to modify the contract by changing

the floor plan of the building. As a result, the fixed consideration and expected costs increase by

CU150.000 and CU120.000, respectively. Total potential consideration after the modification is

CU1.350.000 (CU1.150.000 fixed consideration + CU200.000 completion bonus). In addition, the allowa-

ble time for achieving the CU200.000 bonus is extended by 6 months to 30 months from the original con-

tract inception date. At the date of the modification, on the basis of its experience and the remaining work

to be performed, which is primarily inside the building and not subject to weather conditions, the entity

concludes that it is highly probable that including the bonus in the transaction price will not result in a sig-

nificant reversal in the amount of cumulative revenue recognised in accordance with paragraph 56 of IFRS

15 and includes the CU200.000 in the transaction price. In assessing the contract modification, the entity

evaluates paragraph 27(b) of IFRS 15 and concludes (on the basis of the factors in paragraph 29 of IFRS

15) that the remaining goods and services to be provided using the modified contract are not distinct from

the goods and services transferred on or before the date of contract modification; that is, the contract re-

mains a single performance obligation.

IE41 Consequently, the entity accounts for the contract modification as if it were part of the original contract (in

accordance with paragraph 21(b) of IFRS 15). The entity updates its measure of progress and estimates that

it has satisfied 51.2 pr. cent of its performance obligation (CU420.000 actual costs incurred ÷ CU820.000

total expected costs). The entity recognises additional revenue of CU91.200 [(51.2 pr. cent complete ×

CU1.350.000 modified transaction price) – CU600.000 revenue recognised to date] at the date of the modi-

fication as a cumulative catch-up adjustment.

77 IFRS 15 – Illustrative Examples – Example 8 – Modification resulting in a cumulative catch-up adjustment to revenue
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Bilag 3 – Modification of a contract for goods78

IE19 An entity promises to sell 120 products to a customer for CU12.000 (CU100 pr. product). The products are

transferred to the customer over a six-month period. The entity transfers control of each product at a point

in time. After the entity has transferred control of 60 products to the customer, the contract is modified to

require the delivery of an additional 30 products (a total of 150 identical products) to the customer. The ad-

ditional 30 products were not included in the initial contract.

Case B—Additional products for a price that does not reflect the stand-alone selling price

IE22 During the process of negotiating the purchase of an additional 30 products, the parties initially agree on a

price of CU80 pr. product. However, the customer discovers that the initial 60 products transferred to the

customer contained minor defects that were unique to those delivered products. The entity promises a par-

tial credit of CU15 pr. product to compensate the customer for the poor quality of those products. The enti-

ty and the customer agree to incorporate the credit of CU900 (CU15 credit × 60 products) into the price that

the entity charges for the additional 30 products. Consequently, the contract modification specifies that the

price of the additional 30 products is CU1.500 or CU50 pr. product. That price comprises the agreed-upon

price for the additional 30 products of CU2.400, or CU80 pr. product, less the credit of CU900.

IE23 At the time of modification, the entity recognises the CU900 as a reduction of the transaction price and,

therefore, as a reduction of revenue for the initial 60 products transferred. In accounting for the sale of the

additional 30 products, the entity determines that the negotiated price of CU80 pr. product does not reflect

the stand-alone selling price of the additional products. Consequently, the contract modification does not

meet the conditions in paragraph 20 of IFRS 15 to be accounted for as a separate contract. Because the re-

maining products to be delivered are distinct from those already transferred, the entity applies the require-

ments in paragraph 21(a) of IFRS 15 and accounts for the modification as a termination of the original con-

tract and the creation of a new contract.

IE24 Consequently, the amount recognised as revenue for each of the remaining products is a blended price of
CU93,33 {[(CU100 × 60 products not yet transferred under the original contract) + (CU80 × 30 products to
be transferred under the contract modification)] ÷ 90 remaining products}.

78 IFRS 15 – Illustrative Examples – Example 5 – Modification of a contract for goods
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Bilag 4 – Goods and services are not distinct79

IE45 An entity, a contractor, enters into a contract to build a hospital for a customer. The entity is responsible for

the overall management of the project and identifies various goods and services to be provided, including

engineering, site clearance, foundation, procurement, construction of the structure, piping and wiring, in-

stallation of equipment and finishing.

IE46 The promised goods and services are capable of being distinct in accordance with paragraph 27(a) of IFRS

15. That is, the customer can benefit from the goods and services either on their own or together with other

readily available resources. This is evidenced by the fact that the entity, or competitors of the entity, regu-

larly sells many of these goods and services separately to other customers. In addition, the customer could

generate economic benefit from the individual goods and services by using, consuming, selling or holding

those goods or services.

IE47 However, the goods and services are not distinct within the context of the contract in accordance with para-

graph 27(b) of IFRS 15 (on the basis of the factors in paragraph 29 of IFRS 15). That is, the entity’s prom-

ise to transfer individual goods and services in the contract are not separately identifiable from other prom-

ises in the contract. This is evidenced by the fact that the entity provides a significant service of integrating

the goods and services (the inputs) into the hospital (the combined output) for which the customer has con-

tracted.

IE48 Because both criteria in paragraph 27 of IFRS 15 are not met, the goods and services are not distinct. The

entity accounts for all of the goods and services in the contract as a single performance obligation.

79 IFRS 15 – Illustrative Examples – Example 10 – Goods and services are not distinct


