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EXECUTIVE SUMMARY 

Software is often sold in conjunction with hardware or service agreements which, for the purpose of 

accounting, is referred to as a multiple element arrangement.  Multiple element arrangements 

represent a complex accounting issues regarding the requirement to separate and fair value the com-

ponents of transactions, as well as the appropriate application of percentage of completion methods 

rendering services. Determining how and when to recognize revenue for software sales is often a 

very challenging accounting issue for software companies. 

 

The guidance for revenue recognition in accordance with IFRS can be found in IAS 18, Revenue 

(“IAS 18”). IAS 18, Paragraph 3 requires that the revenue recognition criteria are to be applied to 

each separate element of a multiple deliverable transaction to reflect the substances of the transac-

tion. The standard, however, does not give further guidance on how to separate elements in a mul-

tiple element arrangement.  Further guidance can be found in IAS 11, Construction Contracts, (“IAS 

11”) Paragraph 8. This standard requires that when a contract covers a number of assets, and the fol-

lowing criteria are met, the construction of each asset shall be treated as a separate element.  The 

specific criteria are that separate proposals has been submitted for each asset, each asset has been 

subject to separate negotiation, and the cost and revenues can be identified for each asset.  

 

In spite of the guidance in IAS 11 and IAS 18, it can still be unclear how to identify individual ele-

ments in practice.  Inspiration can therefore be found in the U. GAAP Accounting Standards Codifi-

cation 605-25, Revenue Recognition, Multiple Element Arrangements. However, the use of guidance 

from US GAAP still must be in accordance with IFRS to be used.  The criteria in ASC 605-25 states 

that in order to separate element of an agreement the elements each need to have a standalone value 

to the customer.  The standard further states that if the arrangement includes a general right of return 

relative to the delivered items it is should be considered probable and substantively in control of the 

company.  To assess whether the criteria in ASC 605-25 are met, an analytical assessment should be 

done to understand the criteria and to determine what a software company is to do in each situation 

where they have entered into a agreement with multiple elements.  

 

A good way to analyze these criteria is the use of a decision tree, which companies could use to as-

sess their agreement with multiples elements and to decide if the agreement can be separate or not.  

All of the separation criteria have to be met in order for a delivered item to be accounted for as a 

separate unit.  An assessment of each criterion requires careful analysis of the applicable facts and 

circumstances.  If not all of the separation criterion are met for a delivered item in a multiple-
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element arrangement, the delivered item is to be accounted for as a combined unit of accounting 

with the undelivered item.  To demonstrate how the criteria could be analyzed, I have created a deci-

sion tree by using the above criteria on a fictitious case as an example, which shows how each crite-

rion should be analyzed. This is done to show how these criteria can be used in practice.  

 

Even though inspiration can be found by guidance in US GAAP, it is not easy for companies to ap-

ply the criteria to the revenue recognition related to multiple element arrangements.  The revenue 

recognition policies and the period in which revenue should be recognized can be impacted by the 

inclusion of multiple deliverables in a sales arrangement. As such, software companies have to look 

at the facts and circumstances of each arrangement that includes multiple elements and should per-

form thorough analysis before determining the appropriate method of revenue recognition as each 

agreement is unique. 
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1 Indledning 

Nettoomsætningen er det grundlæggende element i enhver virksomhed og er således også en regn-

skabspost, som regnskabslæseren har stor fokus på. Omsætningen kan være forskelligartet og ind-

regningen og måling af omsætningen afhænger af arten af omsætningen. Denne forskelligartede om-

sætning, gør det vanskeligt for virksomheder at indregne og måle den. Det er derfor essentielt med et 

konkret og fyldestgørende regelsæt på området, der sikre retvisende indregning og måling af omsæt-

ningen i årsrapporten. Forkert indregning og måling af omsætning vil give et forkert billede af virk-

somhedens aktivitet i året samt en misvisende udviklingstendens. 

 

En type omsætning, der har vist sig særlig kompleks at indregne og måle, er salg af software og der-

tilhørende services. Dette er emnet for nærværende afhandling. 

 

Software bliver ofte solgt i forbindelse med hardware eller serviceaftaler og dermed som led i et 

multipelt salg. Derfor står softwarevirksomheder ofte overfor problematikken med indregning og 

måling af de multiple elementer. Hvis der ikke sker korrekt separation af elementerne i kontrakten, 

vil dette få konsekvenser for indregningstidspunktet for det enkelte element, og der kan være risiko 

for indtægtsførsel i det forkerte regnskabsår. 

 

I takt med udviklingen i erhvervslivet og forbrugernes øgede efterspørgsel på at få en nem og samlet 

løsning, tilbyder virksomhederne samlede leveringer udformet i kontrakter eller aftaler med multiple 

elementer, der eksempelvis kan inkludere salg af software, licens, hardware, services mv.. Indreg-

ning og måling af disse multiple salg er ofte et komplekst problem i virksomhederne, hvorfor der 

kan forekomme forkert indregning og måling af indtægter fra disse salg. Software virksomheder har 

derfor benyttet sig af en forskellige metoder til indregning og måling af omsætning, der har resulte-

ret i at softwarevirksomheder med lignende transaktionstyper har indregnet og målt omsætningen 

forskelligt1. Omsætningen er i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) reguleret i IAS 18 - Re-

venue og 11- Construction Contracts, men der er i disse IAS’er ikke nogen dybdegående regulering 

af behandlingen af multiple elementer og i særdeleshed ikke i relation til software. Derimod har Fi-

nancial Accounting Standards Board (FASB), udarbejdet en særskilt standard for indregning og må-

ling af omsætning fra multiple elementer, hvortil danske virksomheder der aflægger regnskab kan 

søge inspiration.  

 

                                                
1 International GAAP 2010, s. 1671  
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1.1 Problemformulering 

Da det særligt for softwarevirksomheder kan være svært at foretage korrekt indregning og måling af 

omsætning for multiple elementer efter reglerne i IFRS, vil hovedproblemformuleringen i denne af-

handling være som følger: 

 

Hvilke indregningskriterier er der for multiple elementer efter IFRS, og hvilke regnskabsmæssige 

udfordringer giver disse for softwarevirksomheder ved indregning af omsætningen i praksis?  

 

Besvarelsen af ovenstående problemstilling vil søges løst ved besvarelse af nedenstående under-

spørgsmål: 

 

• På hvilket tidspunkt sker indregning af omsætning reguleret efter IFRS for multiple og sam-

mensatte elementer? 

• Hvilke separations kriterier er der for multiple elementer efter henholdsvis IFRS og U.S. 

GAAP? 

• Hvilke praktiske problemstillinger er der ved indregning af omsætning fra multiple elemen-

ter? 

• Hvordan foretages separation og indregning af multiple elementer i praksis? 

 

Hovedproblemstillingen vil søges besvaret med udgangspunkt i de underspørgsmål, som er anført 

ovenfor. Underspørgsmålene skal derfor ses som en vejledning til løsning af hovedproblemstillingen 

gennem afhandlingen. De to første underspørgsmål vil have en teoretisk tilgangsvinkel, hvor IAS 

11, IAS 18, samt U.S. GAAPs Accounting standards Codification (ASC) 605-25, Revenue recogni-

tion of multiple-elements arrangements, vil blive gennemgået. Det tredje underspørgsmål er søgt 

besvaret ved forfatterens egen holdning, på baggrund af gennemgangen af IAS 11, IAS 18 og ASC 

605-25. Det sidste underspørgsmål søges løst ved gennemgang af en fiktiv case. 

 

1.2 Afgrænsning 

I årsregnskabsloven reguleres omsætning på et mere overordnet plan, og der henvises heri til IAS 18 

for nærmere fortolkning af reglerne. En gennemgang efter årsregnskabsloven er derfor ikke relevant. 

Afhandlingen vil derfor behandle emnet fra en international reguleringsmæssig synsvinkel, og kun 

inddrage andre former for regulering, herunder U.S. GAAP i tilfælde, hvor dette findes relevant for 

afhandlingen. 
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IASBs Framework behandles ikke i nærværende afhandling, da det forudsættes, at læser er bekendt 

hermed. Afhandlingen vil behandle separation af multiple elementer og heraf indregningen af om-

sætningen. Ved gennemgang af IFRS-standarderne, vil disse blive behandlet med hovedproblemstil-

lingen for øje, og dermed ikke dække alle områder indenfor den regnskabsmæssige behandling af  

omsætning, da det ligeledes forudsættes, at læser er bekendt med de overordnede regler i IFRS.  

 

Begrebet ”omsætningen” vil skulle forstås som regnskabsposten ”nettoomsætningen” og afhandlin-

gen vil således ikke omhandle indregning af omsætningen under regnskabsposterne ”andre driftsind-

tægter”, ”indtægter af kapitalandele”, ”finansielle indtægter” eller ”ekstraordinære indtægter”.  

Yderligere vil afhandlingen ikke berøre forholdene vedrørende præsentation, klassifikation og op-

lysninger, da dette ikke har direkte indflydelse på problemformuleringen i nærværende afhandling. 

Ligeledes afgrænses der fra behandling af balanceposter.  

 

Gennemgang af ASC 605-25 vil kun ske med fokus på separationskriterierne, som supplement til 

fortolkning af IFRS. Der afgrænses således fra behandling af hele ASC 605-25. Da afhandlingens 

fokus er på software inddrages også ASC 985-605, Revenue Recognition of software, jf. ASC 605-

25. Denne gennemgås således også kun til brug for inspiration til standarderne i IFRS. Yderligere 

behandling af U.S. GAAP vil ikke blive foretaget i nærværende afhandling, da det primære fokus er 

på de internationale regnskabsstandarder og disse anses for at have størst relevans i forhold til af-

handlingens problemstilling. 

 

 

Afhandlingen primære fokus ligger på indregning af indtægter, hvorfor omkostninger ikke vil blive 

behandlet yderligere i denne afhandling. Omkostninger fra entreprisekontrakter i IAS 11, er derfor 

ikke behandlet i afhandlingen, selvom entrepriseomkostninger er tæt forbundet med indregning og 

måling af entrepriseomsætningen. For at løse den opstillede case, er der i beskrivelsen af casen op-

givet færdiggørelsesgraden for ”entreprisen”. Færdiggørelsesgraden er ikke behandlet yderligere, da 

det ikke anses relevant for afhandlingens problemstilling. 

 

I den fiktive case der er opstillet i kapitel 4, er der kun tale om indgåelse af en kontrakt, der vil såle-

des ikke i nærværende afhandling ske behandling efter IAS 11, afsnit 9, der omhandler indregning af 

omsætning fra flere kontrakter. Ligeledes vil der efter IAS 18, afsnit 29 ikke gennemgås indtægter i 

form af renter eller udbytte, da de ikke indgår i den fiktive case, derved vil en gennemgang heraf 

ikke være relevant for nærværende afhandling. 
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De skatte- og momsmæssige problemstillinger som opstår i forbindelse med indregning af omsæt-

ning vil ikke blive belyst i denne afhandling. Disse tilfører ikke værdi til løsning af problemstillin-

gen. 

 

Yderligere afgrænses fra en fyldestgørende gennemgang af konvergensprojektet. Konvergensprojek-

tet vil således kun anvendes til perspektivering. 

 

Afgrænsningen er ikke fyldestgørende, og der afgrænses således løbende gennem afhandlingen, 

hvor det findes relevant.  
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1.3 Metode 

1.3.1 Afhandlingens struktur 

Figur 1.1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

1.3.2 Kapitel 1 – Indledning 

Kapitel 1 beskriver bevæggrunden for emnevalg og den heraf udledte problemformulering. Herefter 

foretages en emneafgrænsning, for at sikre at afhandlingen kun fokuserer på det relevante for pro-

blemstillingen. Slutteligt vil metode og struktur for afhandlingen blive beskrevet – herunder en ud-

dybning af, hvorledes problemstillingen søges besvaret. 

 

Kapitel 1 
Indledning, Problem formulering 

mv. 

Kapitel 3 
Teoretisk analyse af separations-
kriterierne, med inddragelse af 

ASC 605-25. 

Kapitel 2 
Det tekniske regelsæt, IFRS 18 og 

IAS 11  

Kapitel 4 
Case analyse  

Kapitel 5 
Konklusion og perspektivering til 

konvergensprojektet 
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1.3.3 Kapitel 2 – Det tekniske regelsæt 

I kapitel 2 vil der blive redegjort for IAS 11 og IAS 18’s bestemmelser for indregning og måling af 

indtægter, for så vidt angår den teori, der bruges til løsning af den fremstillede case i kapitel 4. IAS 

18 har primært fokus på faktureringsmetoden, hvor IAS 11 benytter produktionsmetoden til indreg-

ning af entreprisekontrakter. Der vil i dette kapitel kort blive gennemgået, hvorledes separation af 

elementer vil skulle foretages efter de to standarder. 

1.3.4 Kapitel 3 – Teoretisk analyse af separation af kontrakter 

 I dette kapitel vil der blive foretaget en analyse af de i kapitel 2 gennemgåede regelsæt for separati-

on af kontrakter. Der vil blive givet en dybdegående fortolkning af de overvejelser, en softwarevirk-

somhed skal gøre sig, førend softwarevirksomheden vil kunne tages stilling til, om der kan ske sepa-

ration af kontrakten eller ej. Da IASB ikke har udarbejdet standarder, der direkte regulerer multiple 

salg, søges der inspiration i US GAAP i form af ASC 605-25 samt ASC 985-605, der regulerer ind-

regning af omsætning på software.  

 

Til slut vil disse overvejelser samles i et beslutningstræ til brug for separation af multiple elementer i 

en kontrakt. 

  

1.3.5 Kapitel 4 – Case analyse 

I dette kapitel vil casen blive præsenteret, og vil søges løst på baggrund af den gennemgåede teori i 

kapitel 2 og 3. Indledningsvist vil transaktionernes individuelle elementer gennemgås, og det vil bli-

ve vurderet, om der skal foretages en separation af salgstransaktionens elementer, i henhold til de 

opstillede kriterier nedenfor. Derefter vil der blive foretaget en sondring imellem om indregningen 

skal ske efter IAS 11 eller IAS 18.  

 

1.3.6 Kapitel 5 – Konklusion 

I konklusionen opsummeres pointerne i de foregående kapitlers delkonklusioner og på baggrund 

heraf besvares spørgsmålene i problemformuleringen.  

 

1.3.7 Kapitel 6 – Perspektivering 

Da de internationale regnskabsstandarder er under fortsat udvikling, sættes der i perspektiveringen 

fokus på konvergensprojektet, der er udarbejdet mellem IASB og FASB. Delkonklusionerne i af-

handlingen perspektiveres til de seneste ændringer i Exposure Draft fra juni 2010. Dette vil lede til 
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en diskussion af forskellen mellem den nuværende indregningsmetode og indregningsmetoden, som 

den er udarbejdet i konvergensprojektet.  

 

 

1.4 Kildekritik 

I afhandlingen anvendes hovedsageligt gældende lovgivning, IAS 11, IAS 18, IFRIC 15 og US 

GAAP. Endvidere anvendes faglitteratur bestående af bøger og faglige artikler mv. Der er taget kri-

tisk stilling til validitet, brugbarhed, relevans og faglighed af den anvendte litteratur - herunder for-

fatternes holdninger og fortolkninger. Gennemgangen af disse er vurderet tilfredsstillende, set i for-

hold til førnævnte kriterier.    

   

1.5 Målgrupper 

Nærværende afhandlings primære målgruppe er softwarevirksomheder, samt andre studerende på 

cand.merc.aud. studiet og/eller andre studerende på lignende niveau, som ønsker et indblik i pro-

blemstillinger i forbindelse med separation af multiple softwarekontrakter. Herudover henvender 

afhandlingen sig til revisorer og andre personer, som til dagligt arbejder med forhold relateret til af-

handlingens problemstilling. 
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1.6 Anvendte forkortelser og definitioner  

Nedenstående redegør for anvendte forkortelser og synonymer i afhandlingen.  

 

Definitioner: 

Element: Begrebet element i denne afhandling dækker over transaktioner som salg af varer, tjene-

steydelser eller andres brug af virksomhedens aktiver. 

 

Softwarevirksomhed: Begrebet skal i opgaven forstås en virksomhed der sælger hardware, soft- 

ware og andre relaterede service ydelser.             

  

 

Forkortelser: 

Der er i afhandlingen benyttet følgende forkortelser: 

 

IFRS: International Financial Reporting Standards  

IASB: International Accounting Standards Board  

IAS: International Accounting Standards  

ASC: Accounting standards codification  

US GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles.  

FASB: Financial Accounting Standards Board   
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2 Det teoretiske regelsæt efter IFRS 

IAS 18 indeholder principperne for den regnskabsmæssige behandling af omsætningen og regulerer 

ikke nogen specifikke brancher. Udover disse principper for indregning af omsætningen har IFRS 

standarder, der regulerer indregningen af omsætningen fra andre specifikke indtægtskilder. 

 

I nedenstående figur er anvendelsesområdet for IAS 18 og sammenhængen til indtægtskilder regule-

ret i andre standarder illustreret.  

 

Figur 2.1 Anvendelsesområde for indregning af indtægter 

 
 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Regnskabsmæssig behandling af  

 

Figuren giver et overblik over hvilken standard en indtægtsskabende transaktion skal behandles ef-

ter. Det er derfor essentielt, at der foretages en sondring mellem IAS 11 og IAS 18. Der er væsentli-

ge forskelle på den regnskabsmæssige behandling mellem IAS 11 og IAS 18, dette har i praksis gi-

vet anledning til mange diskussioner og overvejelser ved fastlæggelsen af, hvorvidt en transaktion er 

en entreprisekontrakt og skal indregnes efter regelsættet i IAS 11, eller om transaktionen vedrører 

Indtægter

Omsætning

Salg af varer og  
tjenesteydelser.
Brug af virksomhedens 
aktiver såsom:

• Renter
• Royalties
• Udbytter

IAS 18 - Omsætning

Enterprisekontrakter
• Individuelt 
forhandlet

• Produktion af et
kundetilpasset aktiv

IAS 11 -
Entreprisekontrakter

Andre indtægter og gevinster

IAS 17 Leasing
IAS 39 Finansielle instrumenter
IAS 28 Investeringer i 
associerede virksomheder
Visse indtægter omfattet af 
indutristandarder (IFRS 4, 
IFRS 6 og IAS 41)

Omfattet af af-
handlingen 

Ej omfattet af af-
handlingen 



Indregning af omsætning på multiple elementer Kandidatafhandling 2010 

14 
 

salg af en vare, tjenesteydelse eller licens og skal indregnes efter IAS 18. Indtægtsførslen af en en-

treprisekontrakt foretages løbende i takt med arbejdets udførelse, mens indtægtsførslen ved salg af 

varer, først foretages ved risikoens overgang til køber. Indregning af omsætningen efter IAS 18, vil 

derfor som hovedregel medføre, at omsætningen indregnes på et senere tidspunkt end efter IAS 11. 

Disse to standarder vil blive gennemgået nedenfor, i henholdsvis afsnit 2.1 og afsnit 2.4. 

 

2.1 Definition af omsætningen ifølge IAS 18  

Omsætningen defineres ifølge IAS 18, afsnit 7 på følgende måde:  

 

”Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of the or-

dinary activities of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases 

relating to contributions from equity participants.” 

 

Som det fremgår af definitionen, indeholder omsætning udelukkende bruttotilgang af modtagne eller 

tilgodehavende økonomiske fordele skabt af virksomhedens primære aktiviteter for egen risiko og 

vinding. Moms, salgsafgifter, afgifter på varer og tjenesteydelser indgår således ikke i omsætnin-

gen2. 

 

2.1.1 Anvendelsesområder for IAS 18 

Indregningsmetoden i henhold til IAS 18, afhænger af transaktionstypen. Som vist i figur 2, finder 

den regnskabsmæssige behandling anvendelse på følgende transaktioner: 

 

• Salg af varer, der defineres som varer der er produceret af virksomheden selv med henblik på 

salg, samt varer der er købt med videresalg for øje3.  

• Salg af tjenesteydelser, defineres som kontraktuelt arbejde udført af virksomheden henover 

en aftalt periode, og kan strække sig over flere regnskabsperioder4. 

• Andres brug af virksomhedens aktiver, som medfører indtægter i form af rente, licens5 eller 

udbytte6.  

 

                                                
2 IAS 18, afsnit 8 
3 IAS 18, afsnit 3 
4 IAS 18, afsnit 4 
5 Royalties side stilles i denne afhandling med licens. 
6 IAS 18, afsnit 5 
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Normalt vil en transaktion, efter IAS 18, afsnit 13 skulle indregnes særskilt, men standarden kræver, 

at virksomheden skal vurdere om transaktionen består af en eller flere elementer. Hvis elementerne 

kan ses som individuelle, vil det medføre, at de enkelte elementer vil skulle indregnes særskilt.  

 

Indregning af omsætningen gennemgås nedenfor for henholdsvis varer jf. afsnit 2.3.1, tjenesteydel-

ser jf. afsnit 2.3.2 og licens jf. afsnit 2.3.3. 

  

2.1.2 Indregning efter IAS 18 

2.1.2.1 Indregning af salg af varer efter IAS 18 

Metoden for indregning af omsætningen ved salg af varer betegnes som faktureringsprincippet. Ved 

salg af varer foreligger der følgende kriterier, der skal være opfyldt før, at der kan ske indregning af 

omsætningen7: 

 

a) Alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskabet er overgået til køber 

b) Virksomheden har ikke længere ledelsesmæssig involvering eller effektiv kontrol over akti-

vet. 

c) Omsætningen fra transaktionen kan opgøres pålideligt. 

d) Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilflyde virk-

somheden. 

e) Omkostninger fra transaktionen kan opgøres pålideligt. 

 

Ad a) og b) 

De første to punkter a) og b), vedrører risikoovergangen og kan være vanskelige at fastsætte. Fast-

sættelsen af hvornår en virksomhed har leveret varen og risikoen samt ejerskab er overgået til køber, 

kræver indblik i forholdene omkring salget. Leveringsbetingelserne tilkendegiver som hovedregel, 

hvornår risikoen er overgået til køber, fastsætter derved hvornår tidspunktet for leveringen er sket. 

Leveringstidspunktet kan dermed fastsættes efter leveringsbetingelserne. Hvis virksomheden der-

imod bibeholder de væsentlige risici og fordele ved aktivet, er der ikke tale om et salg og der kan 

ikke ske indregning af omsætningen8. Der kan reelt set ud fra disse to punkter a) og b) konkluderes, 

at der skal være tale om en transaktion, hvor omsætningen først er realiseret, når hele transaktionen 

er fuldført, og risikoen derved er overgået til køber. En sådan situation kan foreligge, når en virk-

                                                
7 IAS 18, afsnit 14 
8 IAS 18, afsnit 15 
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somhed har en forpligtelse overfor køber til at sikre, at det leverede har en tilfredsstillende kvalitet. 

En anden situation er hvor køberen har ret til at returnere varerne, og der foreligger en usikkerhed 

om, hvorvidt denne ret benyttes af køber. I sidst nævnte tilfælde vil omsætningen først kunne ind-

regnes, når det leverede er godkendt af køber, eller en eventuel returneringsfrist er udløbet. Eksem-

pelvis vil der for en installation, der er inkluderet i et salg af et softwaresystem, og installationen 

vurderes at være en væsentlig del af kontrakten, ikke være sket risikoovergang for varen, før instal-

lationen er fuldført. Indregningen af omsætningen vil først kunne tages, når installationen er foreta-

get9. 

 

Hvis virksomheden derimod allerede inden leveringen af varen kan dokumentere, at varen har den 

kvalitet køber kræver, så vil virksomheden kunne indregne omsætningen ved levering. Virksomhe-

den skal således for hver enkelt situation kritisk vurderer, hvorvidt omsætningen kan indregnes alle-

rede ved leveringen, eller om risikoen først anses for overgået senere10. 

 

Ad c), d) og e) 

Punkt c) til e) er i almindelighed ikke svære at opgøre for virksomheder, hvorfor punkterne ikke er 

beskrevet yderligere. Der skal dog til punkt d) uddybes, at i situationer hvor der allerede på leve-

ringstidspunktet foreligger usikkerhed om debitors betalingsevne, så kan der ikke ske indregning. 

 

2.1.2.2 Indregning af salg af tjenesteydelser efter IAS 18 

Omsætningen fra levering af tjenesteydelser skal indregnes, når udfaldet af en tjenesteydelse kan 

opgøres pålideligt. Indregningen af omsætningen fra tjenesteydelser skal ske i takt med produktio-

nens færdiggørelsesgrad11. En tjenesteydelse kan som eksempel være serviceaftale på IT-software, 

hvor en virksomhed sælger hotline-services i forbindelse med salg af virksomhedens øvrige IT-

løsninger til kunder.  

 

Af praktiske grunde vil omsætningen fra tjenesteydelser, når de leveres i form af et udefinerbart an-

tal handlinger over en specificeret tidsperiode, indregnes lineært over den angivende periode, med-

mindre virksomheden kan dokumentere, at en anden metode bedre viser færdiggørelsesgraden. 

Undtagelsesvis hertil vil én specifik handling, der er væsentlig for den samlede transaktion, medføre 

en udskydelse i indregningen af omsætningen, til det tidspunkt hvor den pågældende handling udfø-

                                                
9 IAS 18 afsnit 16-17 
10 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 395 
11 IAS 18 afsnit 20 
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res12. Eksempelvis er der set aftaler vedrørende job- og andre internetportaler, hvor kunden har ret til 

visning af eksempelvis 10 annoncer i 180 dage. Her vil det kunne argumenteres, at indtægten kan 

tages efter brug af de 10 annoncer (den specifikke handling) eller fordelt lineært over de 180 dage. 

Argumenterne for hvorledes omsætningen skal indregnes vil gå på den specifikke kontrakt og virk-

somhedens erfaringsgrundlag.    

 

Kravene for indregning af omsætningen fra tjenesteydelser er identiske med de krav, der stilles ved 

anvendelse af produktionsmetoden på entreprisekontrakter, som reguleres i IAS 1113. Der henviser 

derfor til afsnit 2.4.2. for en mere dybdegående redegørelse for produktionsmetoden.   

 

2.1.2.3 Indregning af andres brug af virksomhedens aktiver efter IAS 18 

Licens vedrører vederlag modtaget for andres brug af virksomheden immaterielle anlægsaktiver, så-

som patenter, varemærker, copyrights og computer software14. 

 

Hvis der således ud over salg af varer og tjenesteydelser foreligger betaling fra køber for brugen af 

virksomhedens aktiver, kan der ske indregning af omsætning, når følgende betingelser er opfyldt15: 

 

a) det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og 

b) omsætningen kan opgøres pålideligt 

 

For at opfylde kriterium a) kræver det, som ved salg af varer og tjenesteydelser, at køber skal være 

betalingsdygtig, før omsætningen kan indregnes. Som hovedregel skal omsætningen fra licens ind-

regnes ved brug af periodiseringsprincippet i overensstemmelse med indholdet af den underliggende 

aftale16. Dette kan fraviges, hvis der under hensyntagen til den underliggende aftale foreligger anden 

måde at indregne omsætningen mere systematisk og rationelt på. Hvis licens er betinget af en frem-

tidig begivenhed, kan indtægten først indregnes, når det vurderes sandsynligt, at den fremtidige be-

givenhed indtræffer og licensen derved modtages17. 

 

                                                
12 IAS 18, afsnit 25 
13 IAS 18, afsnit 21 
14 IAS 18, afsnit 5 
15 IAS 18, afsnit 29 
16 IAS 18, afsnit 30 (b) 
17 IAS 18, afsnit 33 
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2.1.2.4 Måling af omsætningen efter IAS 18 

Måling af omsætningen defineres efter IAS 18, afsnit 9 på følgende måde: 

 

”Revenue shall be measured at the fair value of the consideration received or receivable” 

 

Metoden til måling af omsætningen fremgår således direkte af ordlyden. Omsætningen skal måles til 

dagsværdi af det modtagne eller tilgodehavende vederlag, som normalt er fastlagt ved en aftale mel-

lem virksomheden og køber. Definitionen på dagsværdi er salgsværdi på et velfungerende marked 

handlet mellem uafhængige parter. Målingen foretages således ud fra dagsværdien, dog med undta-

gelse af eventuelle foretagende prisnedslag eller mængderabatter ydet af virksomheden på salgspri-

sen18.  

 

2.1.2.5 Opsummering af indregningskriterier efter IAS 18 

Følgende figur viser indregningskriterierne der er gennemgået ovenfor.  Konsekvensen, af at en kon-

trakt ikke opfylder kriterierne for indregning efter IAS 18, er at omsætningen skal indregnes i hen-

hold til IAS 11. IAS 11 vil derfor blive behandlet i afsnittet nedenfor.  

  

                                                
18 IAS 18, afsnit 9, 10 og 11 
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Figur 2.2 - Indregningskriterier efter IAS 

18 
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a) Alle væsentlige risici og fordele knyttet 

til ejerskabet er overgået til køber x     

b) Virksomheden har ikke længere ledel-

sesmæssig involvering eller effektiv kon-

trol over aktivet. x     

c) Omsætning fra transaktionen kan måles 

pålideligt. x x x 

d) Det er sandsynligt, at de økonomiske 

fordele forbundet med transaktionen vil 

tilflyde virksomheden. x x x 

e) Omkostninger fra transaktionen kan må-

les pålideligt. x x   

f) Det er muligt, at måle transaktionens 

færdiggørelsesgrad pålideligt på balance-

dagen.   x   

Kilde: egen tilvirkning. 

 

2.2 Anvendelsesområder for IAS 11  

IAS 11 finder primært anvendelse på entreprisekontrakter. Dog kan specialdesignet software også 

indregnes efter IAS 11. Umiddelbart fremgår det ikke af definitionen i IAS 11, at også udviklingen 

af specialdesignede software er omfattet, men med baggrund i appendiks i IAS 18, IE 19, hvor føl-

gende ordlyd fremgår, vurderes det, at specieldesignet software kan indregnes efter IAS 11:  

 

”Fee from the development of customised software are recognised as revenue by reference to the 

stage of completion of the development, including completion of services provided for post-delivery 

service support.” 

 

Heraf kan det udledes, at udvikling af standard software skal indregnes på baggrund af produktions-

kriteriet. Ved udarbejdelse af specialfremstillet software vil det således indirekte kunne forstås, at 
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indregning efter IAS 11 er mulig. Da definitionen for en tjenesteydelse ikke er opfyldt efter IAS 18, 

vil den specialdesignede software kunne sidestilles med en entreprisekontrakt. Indregningen efter 

IAS 11 vil således også være mere retvisende end ved brugen af IAS 18, da der er tale om udarbej-

delsen af softwaren over en længere periode19.  

2.2.1 Definition af entreprisekontrakt efter IAS 11 

IAS 11 regulerer den regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter, som er kendetegnet ved, 

at produktet allerede er solgt ved påbegyndelse af produktionen. Dette står i modsætning til de i IAS 

18 beskrevne typer af salg20. Definitionen på entreprisekontrakter er efter IAS 11.3 følgende:  

 

”A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a 

combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, tech-

nology and function or their ultimate purpose or use.” 

 

Ud fra definitionen skal der således være tale om en kontrakt, a) der er individuelt forhandlet, b) ak-

tivet er produceret specielt til køber og er individualiseret med hensyn til design, teknologi og soft-

ware21 og dermed ikke blot et masseproduceret aktiv 22. Kriterierne for indregning efter IAS 11, 

gennemgås nedenfor. 

 

ad a) Individuelt forhandlet 

IAS 11 uddyber ikke begrebet individuelt forhandlet, hvorfor der er søgt fortolkning af begrebet fra 

IFRIC Interpretation 15 Agreements for the Construction of Real Estate. IFRIC 15 er det internatio-

nale fortolkningsbidrag af sondringen mellem IAS 11 og IAS 18 i forbindelse med fast ejendom. Af 

IFRIC 15, afsnit 11 fremgår følgende:  

 

“…An agreement for the construction of real estate meets the definition of a construction contract 

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

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

(whether or not it exercises that ability.)”23. 

 

                                                
19Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 404  
20 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 311 
21 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 313 
22 IAS 11, afsnit 3 
23 IFRIC 15, afsnit 11 
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Ud fra ovenstående fremgår det, at aktivet skal opføres specifikt til køber, og at køber skal have ind-

flydelse på større design- og udviklingsmæssige elementer på aktivet før og / eller under opførelsen. 

Af ordlyden i IFRIC 15, afsnit 11, lægges der umiddelbart ikke vægt på, at selve kontrakten skal væ-

re udarbejdet specifikt til køber, men der kan argumenteres for, at ovenstående formulering implicit 

udelukker standardkontrakter. Kontrakten skal derfor være tilpasset den enkelte købers specifikke 

krav og behov. Drøftelsen om standardvarer i forbindelse med byggerier, hvor indregning af omsæt-

ning, først kan ske ved købers overtagelse af byggeriet (nøgle-modtagelsestidspunktet), vil ikke væ-

re gældende ved salg af specialdesignet software, hvorved IAS 11’s produktionskriterium ofte vil 

kunne anvendes her. 

 

Af IFRIC 15 ”Basis for Conclusion on IFRIC Interpretation 15” fremgår det at IFRIC 15 vil kunne 

bruges analogt på andre industrier, såfremt det stemmer overens med IAS 8, Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimats and Errors. Det er min vurdering, at IFRIC 15 vil kunne bruges 

analogt på softwareindustrien i de tilfælde, hvor der er tale om specialdesignet software, da det vil 

være mere retvisende at indregne omsætningen fra længerevarende softwareprojekter efter reglerne i 

IAS 11 end IAS 18. 

 

ad b) Kontraktens indhold og indgåelse 

Opførelse af et eller flere aktiver 

Ifølge definitionen efter IAS 11, skal kontrakten vedrøre udarbejdelse af et eller flere aktiver, som er 

nært forbundne, eller som er indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi og funkti-

on eller deres endelige formål eller anvendelse24. Ud fra dette kan det udledes, at kontrakten også 

kan omfatte flere aktiver, hvis de er nært forbundne eller indbyrdes afhængige.  

 

Dernæst er spørgsmålet hvorledes formuleringen ”flere aktiver” skal fortolkes efter IAS 11, og om 

en indgåelse af en kontrakt vedrørende udarbejdelse af et ubegrænset antal elementer kan indgå i én 

kontrakt, og derved stadig opfylde definitionen på en entreprisekontrakt.  

 

Betingelsen af om elementerne skal være individualiseret, udelukker masseproducerede standard 

varer, der som regel er mulige at producere i store mængder, kan kategoriseres som en entreprise-

kontrakt. Modsat er specialfremstillede elementer efter købers ønske sjældent standardvarer og bli-

ver normalt produceret i begrænset omfang, hvor det ikke er muligt, enten juridisk eller grundet ka-

rakteren af varen, at sælge varen til anden side. Selve definitionen på en entreprisekontrakt dikterer 
                                                
24 IAS 11, afsnit 4 
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ikke, at kontrakten kun må indeholde aftale om produktion af varer i få mængder. På baggrund af 

formuleringen af definitionen på en entreprisekontrakt vurderes det derfor, at der ikke kan sættes 

begrænsninger for antallet af producerede enheder i én kontrakt, så længe de er nært forbundne eller 

indbyrdes afhængige, samt at de øvrige betingelser er opfyldt. Det kan derfor ikke udelukke, at mas-

seproduktioner også kan være omfattet af IAS 11. Dertil kan der dog opstå forhold, som medfører, at 

opførelse af flere aktiver skal behandles som individuelle entreprisekontrakter, jf. afsnit 2.5. 

 

Det fremgår yderligere af IAS 11, at indholdet af entreprisekontrakter også omfatter tjenesteydelser, 

der er direkte forbundet med udarbejdelsen af det pågældende element25.  Det er min vurdering at 

IAS 11, afsnit 5, kan fortolkes således, at ved specialdesignet software konstruktioner, så kan til-

knyttede tjenesteydelser også indregnes efter IAS 11. Således skal levering og installering af soft-

ware også indregnes efter IAS 11, hvis omfattet heraf. Tjenesteydelser, der ikke er direkte forbundet 

med opførelse af et aktiv, er ikke omfattet af IAS 11, og skal indregnes efter IAS 18. 

 

ad c) Indgåelsestidspunktet for en bindende kontrakt efter IAS 11 

Det fremgår ikke direkte af definitionen på en entreprisekontrakt, at kontrakten skal være indgået før 

udarbejdelsen påbegyndes. Dette ligger dog implicit i betingelsen, at kontrakten og aktivet skal være 

individuelt forhandlet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der skal være tale om en individualise-

ret varer, og hvis udarbejdelsen af det specialdesignede software allerede er påbegyndt, er der risiko 

for, at køber ikke får den nødvendige indflydelse på softwarens design. Ydermere vil køber eventu-

elt have mulighed for at afslå projektet, hvis der ikke foreligger en underskrevet kontrakt. Virksom-

heden vil således stå med en vare, som med stor sandsynlighed ikke vil kunne videresælge til den 

fastsatte pris, fordi den er tilpasset specifikt til den enkelte købers behov. Er arbejdet således igang-

sat, uden at der foreligger en underskrevet kontrakt fra begge parter, vil dette medføre, at kontrakten 

vil skulle indregnes efter IAS 18. Det vurderes, at det således ikke er muligt for parterne, at opfylde 

kravet efter igangsættelse af projektet. 

ad d) Ejendomsrettens overgang 

Yderligere fremgår det ikke direkte af definitionen på en entreprisekontrakt, at ejendomsretten til 

aktivet skal overgå til køber i takt med at arbejdet udføres. I forbindelse med fortolkning af definiti-

onen af en entreprisekontrakt må definitionen fortolkes således, at ejendomsretten skal overgå til 

køber i takt med at aktivet bliver færdiggjort. Dette vurderes ud fra det synspunkt, at der er tale om 

                                                
25 IAS 11, afsnit 5 
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en specialiseret vare til en specifik køber, hvorfor videresalg af det pågældende aktiv, ikke vil være 

aktuelt.  

 

2.2.2  Indregning og måling af entreprisekontrakter 

Når betingelserne for definitionen på entreprisekontrakten er opfyldt, skal omsætningen og omkost-

ningerne i relation til entreprisekontrakten indregnes efter produktionsmetoden26 til dagsværdi27.  

Omsætning og relaterede omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsen af 

udarbejdelsen af softwaren28.  

  

IAS 11 skelner mellem to typer af entreprisekontrakter29: Fastpriskontrakter og kostpluskontrakter. 

For en fastpriskontrakt er indregningen baseret på en beregnet eller vurderet færdiggørelsesgrad30. 

En fastpriskontrakt er en kontrakt hvor entreprenøren aftaler en fast pris eller en fast sats pr. produ-

ceret enhed31. En kostpris-plus-kontrakt er karakteriseret ved, at entreprenøren modtager betaling for 

godkendte omkostninger til kostpris med tillæg af enten en procentvis avance eller et fast honorar32.  

Omsætning og omkostninger for en kostpris-plus-kontrakt bliver indregnet på baggrund af de af-

holdte omkostninger, hvilket kan betyde, at indregningen ikke nødvendigvis vil afspejle færdiggø-

relsesgraden. Hvis det for en af de to typer af entreprisekontrakter er sandsynligt, at de totale om-

kostninger vil overstige indtægterne, vil tabet skulle indregnes som en hensat forpligtelse og en om-

kostning i resultatopgørelsen med det samme. Det betyder, at sådanne tabsgivende kontrakter ikke 

vil have resultateffekt i de fremtidige perioder, da indtægter og omkostninger vil være identiske33. 

 

2.2.2.1 En entreprisekontrakt hvis udfald kan måles pålideligt 

Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan måles pålideligt, skal omsætning og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen efter produktionsmetoden baseret på færdiggørelsesgraden34. 

 

Ifølge IAS 11 kan udfaldet af en fastpriskontrakt måles pålideligt, når følgende er opfyldt35: 

a) Den samlede kontraktsum kan opgøres pålideligt 
                                                
26 IAS 11, afsnit 22 
27 IAS 11, afsnit 12 
28 IAS 11, afsnit 25 
29 IAS 11, afsnit 3 
30 IAS 11, afsnit 22. 
31 IAS 11, afsnit 3. 
32 IAS 11, afsnit 3. 
33 IAS 11., afsnit 26 og IAS 11, afsnit 36 
34 IAS 11, afsnit 22 
35 IAS 11, afsnit 23 
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b) Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med kontrakten, vil tilflyde virksom-

heden. 

c) Såvel kontraktens færdiggørelsesomkostninger og færdiggørelsesgraden kan opgøres pålide-

ligt. 

d) Omkostninger, der kan henføres til kontrakten, kan identificeres og måles pålideligt, så de 

faktiske afholdte omkostninger kan sammenholdes med de budgetterede omkostninger. 

 

Som udgangspunkt vil kriterium a) ovenfor være opfyldt, medmindre der ikke foreligger en fastsat 

kontraktsum ved kontraktens begyndelse. Kriterium b) vil være opfyldt på tidspunktet for indgåelsen 

af den bindende kontrakt, dog med undtagelse af det tilfælde, hvor køber bliver ubetalingsdygtig, 

inden arbejdets begyndelse. For at virksomheden kan opfylde punkterne c) og d) er det nødvendigt, 

at virksomheden har tilstrækkelige og pålidelige registreringssystemer, eller implementerer disse, for 

at holde styr på det hidtidige time- og omkostningsforbrug, således at virksomheden hele tiden kan 

følge med i projektets udvikling36.    

 

For kostpluskontrakter anses fortjenesten for at kunne opgøres pålideligt, når følgende kriterier er 

opfyldt37: 

a) Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, der knytter sig til kontrakten, vil tilflyde virk-

somheden. 

b) Omkostninger, der kan henføres til kontrakten, uanset om de kan godtgøres eller ej, kan ty-

deligt identificeres og måles pålideligt.  

 

For opfyldes af kriterium a) forudsætter det, at der foreligger en gyldig kontrakt, og at køber er beta-

lingsdygtig på dagen for kontraktens indgåelse. Forudsætningen for opfyldelse af kriterium b) er, 

som nævnt ovenfor under fastpriskontrakterne, at virksomheden har tilstrækkelige og pålidelige re-

gistreringssystemer. 

 

2.2.2.1.1  Opgørelse af færdiggørelsesgraden  

Færdiggørelsesgarden af en transaktion kan opgøres på flere forskellige måder. Det er dog krævet, at 

virksomheden benytter den metode, der mest pålideligt kan måle det udførte arbejde.  Afhængigt af 

den udførte transaktion, vil metoden oftest være en undersøgelse af stadiet af det udførte arbejde. 

Færdiggørelsesgraden kan opgøres på følgende måde: 
                                                
36 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 314-315 
37 IAS 11, afsnit 24 
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a) Andel af kontraktens omkostninger der er afholdt indtil dato, i forhold til de estimerede tota-

le omkostninger. 

b) Undersøgelse af det udførte arbejde 

c) Færdiggørelse af en fysisk del af entreprisekontrakten. 

 

Der skal gøres opmærksom på, at a conto betalinger og forudbetalinger fra kunder ofte ikke reflekte-

rer det udførte arbejde i kontrakten, hvorfor denne metode som regel ikke kan benyttes til fastlæg-

gelse af færdiggørelsesgraden38. Derudover er det nødvendigt, at virksomheden sikrer sig, at have 

effektive budgetteringssystemer. Dette skyldes, at virksomheden skal kunne estimere de forventede 

omkostninger til entreprisen ud fra den indgåede kontrakts ydelse, samt de indgåede rettigheder og 

betalingsbetingelser mellem parterne, således at omkostningerne kan måles pålideligt på balanceda-

gen39.   

 

2.2.2.2  Entreprisekontrakter der ikke kan måles pålideligt 

Hvis outputtet af en entreprisekontrakt ikke kan måles pålideligt på baggrund af kriterierne i IAS 11, 

vil omsætningen skulle indregnes i resultatopgørelsen svarende til de medgåede omkostninger, hvis 

de forventes dækket, det vil sige der er ingen avance. Det igangværende arbejde for fremmedregning 

indregnes i balancen, dog kun hvis de forventes inddækket. Entrepriseomkostninger skal indregnes i 

resultatopgørelsen, i det regnskabsår de er afholdt. Det er ydermere et krav for indregning af omsæt-

ning, der matcher de påløbende omkostninger, at det anses for sandsynligt, at omkostningerne kan 

genindvindes40. Når entreprisekontrakten igen kan måles pålideligt, indregnes omkostninger og om-

sætning, som omtalt i afsnit 2.4.2.1. Eksempelvis kan det være svært at måle omsætningen pålideligt 

ved opstartsfasen af et projekt, hvor prisen på opførelsen afhænger af omfanget af uafklaret statsstøt-

te. Omsætningen skal derfor indregnes i takt med omkostningerne dækkes, indtil den samlede om-

sætning kan fastslås pålideligt, hvorefter omsætningen da indregnes efter den passende færdiggørel-

sesgrad. 

 

 

 

                                                
38 IAS 11, afsnit 30 
39 IAS 11, afsnit 29 
40 IAS 11, afsnit 32 
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Ifølge IAS 11 vil følgende forhold medføre, at en entreprisekontrakt ikke kan måles pålideligt41: 

 

a) Hvor entreprisens gyldighed kan drages i tvivl, 

b) Færdiggørelsen af entreprisearbejdet afhænger af verserende retssager eller lovgivning, 

c) Entreprisekontrakten angår software der sandsynligvis vil blive kasseret, 

d) Køber ikke forventes at overholde kontrakten eller 

e) Virksomheden ikke forventes at kunne overholde kontrakten 

 

2.2.2.3 Indregning af tab på en entreprisekontrakt 

De ovenstående forhold kan yderligere indikere, at entreprisekontrakten vil medføre et tab. IAS 11 

foreskriver, at hensættelse til tab, skal indregnes i den periode det konstateres, at det er sandsynligt, 

at de samlede entrepriseomkostninger vil overstige den samlede entrepriseomsætning. Hensættelse 

til tab skal udgiftsføres, og må dermed ikke modregnes i omsætningen. Beløbet skal opgøres uden 

hensyntagen til om entreprisearbejdet er påbegyndt, færdiggørelsesgraden eller der forventes over-

skud på andre entreprisekontrakter42. 

 

2.3  Separation eller sammensatte elementer i en kontrakt 

Det fremgår af de ovenfor gennemgåede indregningskriterier for IAS 18, at de som udgangspunkt 

skal anvendes på hver enkelt transaktion. Der forekommer tilfælde, hvor det er nødvendigt at anven-

de indregningskriterierne på separate identificerbare komponenter af en enkelt salgstransaktion for at 

indregne indholdet af transaktionen korrekt. Dette kan være tilfældet, hvor et produkt sælges med en 

underliggende service, og det er muligt at identificere en individuel salgspris for den underliggende 

service. Salgsprisen for servicen vil således skulle hensættes og indtægtsføres lineært over den peri-

ode servicen løber. Modsat kan det være nødvendigt at indregne to eller flere transaktioner samlet, 

hvis de er sammensat på en sådan måde, at den handelsmæssige effekt ikke kan forstås uden refe-

rence til alle transaktionerne som en helhed43. 

 

Ovenstående er eksempler på multiple salg. IAS 18 foretager dog ikke yderligere regulering af, 

hvorledes multiple salg skal identificeres, og hvordan en separation skal foretages. Dette betyder, at 

virksomheder i høj grad skal basere sin indregning og måling af denne type transaktioner på vurde-

ringer frem for konkret regulering. 
                                                
41 IAS 11, afsnit 34 
42 IAS 11, afsnit 36-37 
43 IAS 18, afsnit 13 
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Der findes dog yderligere vejledning i IAS 11, afsnit 8, som kan benyttes til opsplitningen af kon-

trakter med multiple elementer, som kan støtte brugen af IAS 18. Betingelserne i IAS 11 anvendes 

normalt på hver enkelt entreprisekontrakt som en helhed. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt at 

anvende standarden på enkelte identificerbare elementer i kontrakten44. Dette kan derfor have stor 

forskel på indregningen af entreprisekontrakten, alt efter om den bliver indregnet som en samlet en-

treprise eller på de enkelte identificerbare elementer. Hvor der er tale om opdeling af kontrakten i 

flere elementer vil et eventuelt tab kunne medføre, at tabet på et element skal indregnes straks, mens 

fortjenesten på andre elementer indregnes i takt med arbejdes udførelse45. Hvor en entreprise består 

af flere elementer, vil spørgsmålet opstå, om opførelsen af aktiverne skal anses som en samlet entre-

prisekontrakt eller som en separat entreprisekontrakt. Opdeling af kontrakter med flere elementer 

skal efter IAS 11, ske når følgende er gældende: 

 

a) der er afgivet særskilte tilbud på hvert enkelt element, 

b) hvert element har været separat forhandlet, og både virksomheden og køberen har haft mu-

lighed for at acceptere eller afvise de enkelte delelementer, samt 

c) Omkostningerne og omsætningen kan for hvert element særskilt identificeres46. 

 

Yderligere vejledning fremgår dog ikke af IAS 11, hvorfor virksomheder stadig kan have svært ved 

at foretage vurdering af hvordan der skal ske separation af en multipel kontrakt. 

 

 

2.4 Delkonklusion 

IAS 18’s finder udelukkende anvendelse på omsætning skabt fra den ordinære og primære drift hos 

virksomheden. Omsætningen består således udelukkende af bruttotilgange af økonomiske fordele til 

virksomheden, der enten er modtaget eller har til gode for virksomheden egen risiko og vinding.   

 

IAS 18 omfatter tre typer af omsætningstransaktioner, salg af varer, tjenesteydelser og andres brug 

af virksomhedens aktiver. Indregningskriterierne skal som udgangspunkt anvendes på hver enkelt 

transaktion. Det kan dog være nødvendigt, at anvende de enkelte indregningskriterier på de separate 

identificerbare komponenter i den enkelte salgstransaktion, for at indregne indholdet af transaktio-

                                                
44 IAS 11, afsnit 7 
45 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS s. 314 
46 IAS 11, afsnit 8 
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nen korrekt. En kontrakt der skal indregnes samlet og som indeholder både varer og tjenesteydelser 

skal indregnes i henhold til den leverancetype, der er den væsentligste for kontrakten.  

 

En vareleverance skal indregnes efter salgsmetoden. IAS 18 angiver en række kriterier der skal op-

fyldes, før indregning må finde sted. Typisk er disse opfyldt ved levering, men der kan forekomme 

tilfælde, hvor kriterierne er opfyldt enten før eller efter leveringen er sket. Derfor er det risikoover-

gangen, der er afgørende for fastsættelse af levering. Virksomheden skal til køber have overført væ-

sentlige risici og fordele tilknyttet ejendomsretten til varerne. Virksomheden må endvidere hverken 

beholde det ledelsesmæssige engagement i det omfang, der normalt er forbundet med ejendomsret, 

eller kontrollen over de solgte varer, for at indregning kan finde sted. Disse to kriterier anses som 

nært forbundne. Derudover skal omsætningen kunne måles pålideligt, og det skal være sandsynligt, 

at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå virksomheden. Omkostninger der er 

afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med transaktionen skal, som det sidste indregningskriteri-

um, kunne måles pålideligt. 

 

En tjenesteydelse skal indregnes efter produktionsmetoden. Kriterierne, der er angivet i IAS 18, an-

giver, at virksomheden skal kunne måle transaktionens færdiggørelsesgrad pålideligt på balanceda-

gen. Derudover skal omsætningen kunne måles pålideligt, og det skal være sandsynligt, at de øko-

nomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå virksomheden. Omkostninger, der er påløbet i 

forbindelse med transaktionen og omkostninger til at færdiggøre transaktionen skal ligeledes kunne 

måles pålideligt.  

 

Det vil være muligt at indregne vareleverancer på enkelte elementer, såfremt de enkelte elementer 

kan anskues som separate transaktioner, og disse hver for sig opfylder kriterierne for indregning. For 

at flere transaktioner kan anskues som separate, skal ydelsen være individuelt identificerbar og kun-

ne forhandles enkeltvis. Herudover skal salgsværdien af de enkelte transaktioner kunne måles påli-

deligt, og omkostningerne skal kunne opgøres særskilt pr. transaktion.  

 

IAS 18 indeholder principperne for den regnskabsmæssige behandling af omsætningen og er opbyg-

get som en principbaseret standard, IAS 18 regulerer derfor ikke nogen specifikke brancher. En kon-

trakt der ikke opfylder indregningskriterierne efter IAS 18, skal derfor indregnes efter IAS 11. 

 

 Indregning af en softwarekontrakt efter IAS 11 vil kunne finde anvendelse, hvis der er tale om et 

specialdesignet softwaresystem. Dette er vurderet på baggrund af fortolkningsbidraget fra IFRIC 15, 
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hvor det fremgår at IAS 11vil kunne bruges analogt på andre industrier. Det er min vurdering, at 

IFRIC 15 vil kunne bruges analogt på softwareindustrien i de tilfælde, hvor der er tale om salg af 

implementering af specialdesignet software, da det vil være mere retvisende at indregne omsætnin-

gen fra længerevarende softwareprojekter efter reglerne i IAS 11 end IAS 18. 

 

Entreprisekontrakter omfatter som udgangspunkt ikke tjenesteydelser, men hvor de er direkte for-

bundet med udarbejdelsen af det pågældende element, vil tjenesteydelsen kunne indregnes efter IAS 

11.  Det er min vurdering, at ved specialdesignede softwareløsninger, så kan tilknyttede tjeneste-

ydelser også indregnes efter IAS 11. Således skal levering og installering af software også indregnes 

efter IAS 11, hvor softwaren er omfattet heraf. Tjenesteydelser, der ikke er direkte forbundet med 

opførelse af et aktiv, er ikke omfattet af IAS 11, og skal indregnes efter IAS 18. 

 

Definitionen af en entreprisekontrakt i henhold til IAS 11, udstikker en række betingelser, der skal 

være opfyldt for, at en kontrakt kan indregnes efter IAS 11. Der skal være tale om en bindende kon-

trakt, der er indgået mellem begge parter inden igangsættelse af projektet. Det vurderes således at 

det ikke er muligt for parterne, at opfylde kriteriet efter igangsættelse af projektet. Derudover skal 

der være tale om en kontrakt, der er individuelt forhandlet, hvor aktivet er produceret specielt til kø-

ber, således at design, teknologi og eksempelvis software er individualiseret, således at der ikke er 

tale om et masseproduceret aktiv. 

 

Begrebet ”individuelt forhandlet” kan ikke direkte fortolkes ud fra ordlyden.  Med udgangspunkt i 

fortolkningsbidrag fra IFRIC 15 konstateres det, at formuleringen ”individuelt forhandlet” vægter 

betydeligt i afgørelsen af, om en kontrakt opfylder definitionen af en entreprisekontrakt i henhold til 

IAS 11. I fortolkningen lægges der især vægt på, at køber skal have afgørende indflydelse på bygge-

riets udformning, design, valg af materialer, indretning, samt at køber skal have indflydelse på kon-

traktens indhold. Der må dermed ikke være tale om et standardprodukt eller en standardkontrakt. Jeg 

vurdere, at IFRCI 15s formuleringen har afgørende indflydelse på, om en kontrakt kan indregnes 

efter IAS 11. Der skal således ikke kun være tale om, at standardsoftware bliver udarbejdet på bag-

grund af små tilpasninger efter købers ønske, men at der skal være tale om, at udarbejdelsen af soft-

waren som helhed skal være tilpasset købers ønsker, før end transaktionen kan være omfattet af IAS 

11.  
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Entreprisekontrakter skal indregnes efter produktionsmetoden, baseret på entreprisens færdiggørel-

sesgrad. Den metode, der bedst afspejler projektet færdiggørelsesgrad, skal anvendes. Det er dog et 

krav, at udfaldet af entreprisekontrakten kan måles pålideligt.   

 

IAS 11 foreskriver ligesom IAS 18 situationer, hvor en enkelt kontrakt om opførelse af flere aktiver 

skal behandles separat. Begge tilfælde er underlagt en række kriterier, der skal vurderes ud fra kon-

traktens indhold og omstændigheder. Da IAS 18 ikke er klar i sin formulering af hvorledes, der vil 

kunne foretage separation af elementer i en kontrakt, kan virksomheder søge støtte i IAS 11. Heller 

ikke i IAS 11, her står separationskriterierne dog heller ikke detaljeret. 

 

Det udledes således af kapitlet, at det for virksomheder kan være svært at benytte regler IAS 18 og 

IAS 11 i praksis, da standarder ikke giver detaljeret vejledning i, hvorledes ledelsen blandet andet 

skal foretage separation af kontrakter. IFRS lægger i høj grad op til at indregning og måling sker ud 

fra ledelsens skøn og vurderinger. Detaljeret vejledning hertil må derfor søges i andre fortolknings-

bidrag og reguleringer, herunder eksempelvis U.S. GAAP, som fastsætter indregnings- og målings-

krav og kriterier på et mere detaljeret niveau. Relevant U.S. GAAP vil derfor drøftes i det følgende 

kapitel. 
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3 Teoretisk analyse af separationskriterierne 

På baggrund af den gennemgåede teori i kapitel 2, et det vurderet at IAS 18 ikke giver detaljeret vej-

ledning til hvorledes multiple salg skal identificeres, og hvordan en separation skal foretages i prak-

sis. Dette betyder, at virksomheden i høj grad skal basere sin indregning og måling af denne type 

transaktioner på vurderinger frem for konkret regulering. Yderligere vejledning til opsplitningen af 

kontrakter med flere elementer er fundet i IAS 11, afsnit 8. Selvom der kan søges yderligere støtte til 

separation af kontrakter i IAS 11, fremgår separation af multiple elementer i kontrakter dog stadig 

ikke særligt detaljeret. Vejledning er derfor søgt i U.S. GAAP, hvor FASB har udarbejdet ASC 605-

25, der regulerer indregning af omsætning for multiple elementer mere uddybende. ASC 605-25 er 

således gennemgået i indeværende kapitel, til brug for yderligere fortolkning af, hvorledes separati-

on af kontrakter skal foretages, hvor de internationale standarder kommer til kort.  

 

Formålet med dette kapitel, er at beskrive regelsættet i ASC 605-25, med yderligere fortolkning fra 

ASC 985-605, der regulerer indregning af omsætning på software. Med gennemgangen forsøges der 

at give en bedre forståelse af, hvordan separation af en kontrakt med multiple elementer skal foreta-

ges. Tvivls og fortolkningsmæssige spørgsmål, der opstår ved brug af kriterierne i praksis, vil blive 

diskuteret.  Til sidst i kapitlet opstilles en model på baggrund af sammenligning af kriterierne i IAS 

11, IAS 18 og ASC 605-25. Denne model, vil blive brugt yderligere i kapitel 4, til brug for løsnin-

gen af den opstillede case. 

 

3.1 Hierarki i U.S. GAAP 

Gennem 2009 har FASB kodificeret alle eksisterende U.S. GAAP til det nye reorganiserede format 

kaldet ”Accounting Standards Codification”, også kaldet ASC. Omdannelsen til ASC har reorgani-

seret standarderne for aktiver, passiver, omsætning mv. og har medført en anden nummerering af 

standarderne end tidligere. Med den nuværende brug af ASC, foreligger der således ikke længere et 

hierarki mellem EIFT’s, SOP’s, FSP’s eller FASB’s standarderne. Dermed er der nu reelt set tale om 

et sæt af standarder, nemlig ASC47. 

 

3.2 Anvendelsesområde for ASC 605-25 

ASC 605-25 regulerer indregning og måling af omsætning for multiple kontrakter. ASC 605-25 er 

en generel standard og behandler således ikke specifikke områder. Derfor er der i ASC 605-25 hen-

                                                
47 Heads_up volume 34, side 2-3. 
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vist til ASC 985-605 for indregning af omsætning for softwarekontrakter48. Denne vil således blive 

gennemgået i nedenstående afsnit. 

 

3.2.1 Regulering efter ASC 985-605 

ASC 605-25 regulerer indregning og måling af omsætning for multiple elementer49, og henviser til 

ASC 985-605, Revenue Recognition of Software, når kontrakten omhandler software. 

 

ASC 985-25 dækker software komponenter på immaterielle aktiver som er solgt, licensbetalende 

software, leasing eller andet software. Standarden dækker ikke kontrakter, hvor det primære produkt 

der bliver leveret ikke er software. Hvis softwaren således kun er sekundær, er kontrakten ikke om-

fattet. Yderligere vil serviceydelser kun blive behandlet efter denne standard, hvis softwaren i kon-

trakten er væsentlig for funktionaliteten af serviceydelsen. Software der således er vurderet, at være 

essentielt for funktionen af et andet elementet er således ikke indenfor anvendelsesområdet af ASC 

985-605. 

 

Hvor en softwarevirksomhed har indgået en kontrakt, hvor hovedelementet i kontrakten er udarbej-

delse af specialdesignet software, så skal hele arrangementet indregnes efter ASC 605-35 – 

Constructions contracts50.  ASC 605-35 vedrører entreprisekontrakter og behandler således ikke 

software. ASC 605-35 vil derfor ikke blive behandlet yderligere i nærværende afhandling. Dette er 

yderligere begrundet ved, at indregning af software der sidestilles med en entreprisekontrakt indreg-

nes efter IAS 11. Dette er gennemgået i kapitel 2.  

 

Under denne standard må en softwarevirksomhed kun separere elementer i en multipel kontrakt, 

hvis der foreligger en objektiv dagsværdi på elementerne der er leveret, såvel som elementer der 

endnu ikke er leveret. Softwarekontrakter kan indeholde multiple software produkter såsom opgra-

deringer eller forbedringer, kundesupport eller andre services. Hvis en kontrakt består af multiple 

elementer, skal kontraktens honorar allokeres ud til alle elementerne i kontrakten, baseret på leve-

randørens objektive dagsværdi, selvom der for de enkelte produkter er fastsat en særskilt pris51. 

 

                                                
48 ASC 605-25, afsnit 15-3 (f) 
49 ASC 985-605, afsnit 05-1 
50 ASC 985-605, afsnit 25-2 
51 ASC 985-605, afsnit 25-6 og 25-7 
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Hvis der ikke kan fastsættes en objektiv dagsværdi på softwareprodukterne, skal omsætningen først 

indregnes når der enten opnås en objektiv dagsværdi på elementet eller når alle elementerne er leve-

ret. For eksempel kan der i en kontrakt være indgået aftale om levering af senere opgradering af et 

software produkt. I sådanne tilfælde, kan det godt være svært for softwarevirksomheder, at fastsætte 

en objektiv dagsværdi for opgraderingen af det pågældende element i kontrakten. Herved kan der 

ikke ske separation. Som et resultat heraf må softwarevirksomhederne periodisere omsætningen, 

selvom der allerede er sket levering af elementet.  Undtagelser til dette er, hvis det eneste element 

der ikke er leveret, er en service, som ikke kræver væsentlig produktion, modifikation eller special-

fremstilling af software, såsom kursus eller installation. I det tilfælde skal hele honoraret indregnes 

over perioden, hvor servicen forventes at blive udført52. 

 

Når der foretages en fordeling af dagsværdien på de enkelte elementer og indregningen sker i hen-

hold til ovenfor, er det vigtig at holde sig for øje, at et element der er leveret, ikke kan indregnes 

hvis det er afhængigt af andre elementer i kontrakten. 

 

Indregningen af omsætningen for softwaren ske når følgende kriterier er opfyldt53: 

 

a) Der foreligger en underliggende aftale 

b) Leveringen er sket 

c) Virksomhedens honorar er fastsat 

d) Købers betalingsdygtighed er sandsynlig 

 

Efter ovenstående gennemgang kan en kontrakt således indeholde elementer, der er indenfor anven-

delsesområdet for ASC 985-605 og elementer der er udenfor anvendelsesområdet. Hvis en situation 

forestilles hvor en kontrakt indeholder følgende multiple elementer; et materielt aktiv, software A 

der er essentielt for funktionen af dette materielle aktiv og software B der forbedre brugen af det ma-

terielle aktiv, men ikke er væsentlig for brugen af aktivet54. 

 

I det her eksempel ville softwaren A være essentielt for brugen af det materielle aktiv og software B 

ville skulle ses som et separat element. I en kontrakt hvor der således er software elementer og ikke 

software elementer, så skal separationen foretages efter ASC 605-25. 

 
                                                
52 ASC 985-605, afsnit 25-10 
53 ASC 985-605, afsnit 25-3 
54 Heads_up volume 38, side 3 
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Hvis en kontrakt kun består af ikke-software elementer så skal kontrakten separeres efter vejlednin-

gen i ASC 605-25. Hvis kontrakten udelukkende består af software elementer, så skal kontrakten 

separeres efter vejledningen ASC 985-605. Med mindre der er tale om specialdesignet software, så 

skal indregningen ske efter 605-35 

 

Det vurderes at separationskriteriet efter ASC 985-605 er et problem i forhold til brugen efter IFRS. 

Efter ASC 985-605 kan der ikke kan ske separation, når der ikke kan opgøres en dagsværdi på de 

ikke leverede elementer. I sådanne tilfælde vil der derfor ikke kunne ske separation. Efter IAS 18, 

skal der ikke kunne opgøres en dagsværdi på de ikke levere elementer, der skal bare kunne opgøres 

et pålideligt estimat af salgsprisen. Der vil således efter IAS 18, godt kunne ske separation hvis der 

ikke foreligger en dagsværdi på de ikke leverede elementer. Da separationskriteriet ikke kan benyt-

tes efter ASC 985-605, er der i det efterfølgende taget udgangspunkt i ASC 605-25 der er den gene-

relle standard for indregning af omsætning på multiple elementer. 

 

3.2.2 Regulering efter ASC 605-25 

ASC 605-25 regulerer indregning af omsætning hvor virksomheder er forpligtet til at levere mere 

end ét produkt eller én ydelse55. ASC 605-25 kræver, at virksomheden evaluerer alle elementerne i 

en kontrakt, for at kunne afgøre om de enkelte bestanddele i kontrakten, skal behandles hver for sig 

eller samlet. Evaluering skal ske på tidspunktet for indgåelse af kontrakten og når hver enkelt be-

standdel i kontrakten er leveret56.  

 

ASC 605-25 har fastsat følgende to kriterier, som begge skal være opfyldt, før elementerne kan be-

handles separat57: 

 

1.  Den leverede vare har en selvstændig værdi for køber. (Varen eller varerne har en selvstæn-

dig værdi, hvis den sælges separat af en anden leverandør eller køber kan videresælge ele-

mentet med en selvstændig værdi.) 

2.  Hvis kontrakten inkluderer en generel rettighed, om tilbagelevering af det leverede element, 

skal leveringen af det ikke leverede være sandsynligt og i væsentlig grad under virksomhe-

den kontrol. 

                                                
55 ASC 605-25, afsnit 05-1 
56 ASC 605-25, afsnit 25-4 
57 ASC 605-25, afsnit 25-5 
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Nedenstående figur viser beslutningsprocessen for, om der kan ske separation af elementer i kon-

trakten: 

 
Figur 3.1, Kilde: ASC 605-25 

 

3.2.3 Identifikation af elementer i kontrakten 

Der er ingen fortolkning af, hvad der skal forstås ved begrebet ”elementer” i litteraturen fra U.S. 

GAAP.  Elementer må dog forstås, som de forpligtelser, der påhviler softwarevirksomheden i kon-

trakten. Det vil sige forpligtelsen til at levere varer eller ydelser58. Følgende er således udtryk for, at 

der er tale om et element:  

• Det fremgår tydeligt af kontrakten, at der påhviler softwarevirksomheden en forpligtelse på 

det pågældende element. 

                                                
58 Heads_up volume 34, s. 10 

Arrangement has  multiple 
deliverables and is within the scope of 

this Subtopic

Do the delivered item  or items  have 
value to the  customer on a 

standalone basis?

If the arrangement  includes a general 
rigth of return relativ to the delivered 

item or items, is delivery  or 
performance of the  undelivered item 
or items probable and substantially in 

the control of the vendor?

Account for delivered item or items as 
a separate unit of accounting 

Account for delivered item or items as 
a separate unit of accounting 

Do not accunt for delivered item or items as 
a separate unit of accounting



Indregning af omsætning på multiple elementer Kandidatafhandling 2010 

36 
 

• Der kræves en specifik leverance fra softwarevirksomheden. 

• Hvis det ikke lykkes softwarevirksomheden at færdiggøre en bestemt leverance, vil det resul-

tere i en kontraktmæssig straf. 

• Hvis kontrakten omfatter et eller flere elementer og udtagningen heraf vil resultere i en væ-

sentlig ændring af kontraktens værdi.  

 

3.3 Opfyldelse af separationskriterierne i henhold til ASC 605-25 
Opfyldelse af de to kriterier i ASC 605-25, ”selvstændig værdi” og ”generel returret”, medfører som 

sagt, at softwarevirksomheden skal foretage separation af elementerne i kontrakten. Der foreligger 

således ikke en mulighed, men en pligt til at foretager separation. 

 

Vurderingen af om der skal ske separation af en kontrakt med multiple elementer, skal ske ved kon-

traktens indgåelse. Derudover skal der ske evaluering ved leverance af elementerne i henhold til 

kontrakten. En bedømmelse af hvert kriterium, kræver omhyggelig analyse af de tilgængelige in-

formationer og omstændigheder i den pågældende kontrakt. De to kriterier er nedenfor gennemgået 

for en mere dybdegående gennemgang59. 

 

3.3.1 Selvstændig værdi 

Selvstændig værdi foreligger, når det pågældende element enten a) sælges separat af softwarevirk-

somheden, b) der findes et marked, hvor et tilsvarende element sælges separat eller c) køber selv vil 

kunne sælge det pågældende element på et selvstændigt marked. For disse tre særlige tilfælde vil det 

være ligetil, at fastslå, om der foreligger en selvstædig værdi for den pågældende vare. Situationer, 

hvor produkter ikke sælges særskilt, men er sammensat med andre elementer, bliver det for soft-

warevirksomheden mere komplekst at vurdere, at der foreligger en selvstændig værdi. Umiddelbart 

vil det vurderes at der ikke foreligger nogen selvstændig værdi, men hvis køber kan sælge det på-

gældende produkt på et selvstændigt marked, så vil en selvstændig værdi foreligge.  

 

Yderligere definition af begrebet selvstændig værdi, fremgår ikke af ASC 605-25 og det kan derfor 

være svært for softwarevirksomheden at vide, hvordan den skal forholde sig i mere komplekse situa-

tioner60.  

 

                                                
59 ASC 605-25, afsnit 25-4 
60 Heads_up volume 34, s. 14 
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Nedenfor er selvstændig værdi analyseret, og der er taget udgangspunkt i følgende to underkriterier. 

En selvstændig værdi foreligger, når: 

 

a) Softwarevirksomheden eller anden leverandør kan sælge det pågældende element eller  

b) Køber kan videresælge elementet uafhængigt af et andet produkt.  

 

3.3.1.1 ad a) Softwarevirksomheden eller anden leverandør kan sælge det pågældende element 

 Når softwarevirksomheden ikke afsætter elementet separat, skal det vurderes hvorvidt elementet 

sælges separat af andre leverandører. I disse situationer, er det min vurdering, at elementets type og 

funktion bør klarlægges. Årsagen til dette er, at et konkurrerende produkt typisk har et andet navn, 

og at markedsføringen af elementet er forskelligt fra softwarevirksomhedens, med hensyn til for ek-

sempel unik kvalitet eller egenskab. Hvis konkurrentens element således kan træde i stedet for soft-

warevirksomhedens, vil kriteriet for selvstændig værdi være opfyldt. Ensartethed i målgrupper og 

pris mellem konkurrentens og softwarevirksomhedens element kan også indikere, at der er tale om 

en selvstændig værdi. Hvis softwarevirksomhedens element kun kan opnå samme funktion som 

konkurrentens, gennem omkostningsfylde modifikationer eller forbedringer. Så er det min vurde-

ring, at det vil resultere i en væsentlig forringelse af købers værdi af det pågældende element. Krite-

riet for separat salg af elementet vil i sådanne tilfælde ikke være opfyldt.  

 

3.3.1.2 ad b) Køber kan videresælge elementet uafhængigt af et andet produkt 

Efter ASC 605-25 foreligger der en selvstændig værdi, hvis køber er i stand til at videresælge det 

leverede element. Det er dog min vurdering, at køber skal kunne videresælge elementet til en pris, 

der i al væsentlighed vil indbringe købsprisen. Hvis køber videresælger elementet til en pris, der er 

væsentlig lavere end købsprisen, vil kriteriet ikke være opfyldt efter min vurdering. Dette vurderes 

på baggrund af, at hvis køber kunne sætte en hvilken som helst salgspris på elementet, så ville køber 

højeste sandsynligt kunne sælge elementet uanset hvad. Der skal således være sammenhæng mellem 

den oprindelige købspris og prisen ved videresalg af elementet, før kriteriet kan vurderes opfyldt.  

 

Af ASC 605-25 fremgår, at der ikke behøves at foreligge et sekundært marked, hvor elementet kan 

sælges, før der foreligger en selvstændig værdi. I tilfælde hvor et sådant selvstændigt marked ikke 

eksisterer, er det min vurdering, at der vil skulle foretages en omhyggelig vurdering af, hvorfor et 

sekundært marked ikke eksistere for elementet. Dette vil umiddelbart indikere, at elementet ikke har 

en selvstændig værdi for køber, da sandsynligheden for at køber vil kunne videresælge elementet 
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vurderes at være lille. Det må da formodes, at elementet skal være sammensat med andre elementer, 

for at tilføre køber værdi. Hvis køber derimod evner at bruge det leverede element, uden involvering 

af andre elementer, der er indgået i kontrakten, vil dette indikere, at køber har kunnet udnytte værdi-

en af det pågældende element fuldt ud. Derved vil der foreligge en selvstændig værdi for det pågæl-

dende element. 

 

Der vil kunne opstå tilfælde hvor køber, i henhold til kontrakten er afskåret fra at videresælge det 

pågældende produkt. I disse tilfælde vil det som ovenfor også indikere, at det leverede ikke har en 

selvstændig værdi for køber. Dette kan være når aktivet ikke kan have værdi for køber, uden den 

sammenkobles med brug af andre aktiver. I sådanne tilfælde vil køber være forhindret i, at videre-

sælge elementet til en pris, der i al væsentlighed vil kunne indbringe det samme som købers købspris 

på elementet. I følgende tilfælde vurderes der dog at foreligge en selvstændig værdi for køber: 

 

• Elementet kan benyttes af køber til dets oprindelige formål uden involvering af andre ele-

menter fra kontrakten. 

• Softwarevirksomheden har givet en væsentlig rabat på salgsprisen til køber og vil ikke have, 

at elementet videresælges med fortjeneste. (Der foreligger således en observerbar pris på 

elementet, selvom den ikke kan videresælges.) 

• Køber har modtaget rettighederne til brug af virksomhedens licens på et givet element, som 

køber har kontraktuelt forbud mod at viderelicensere til andre, således at softwarevirksom-

heden er beskyttes mod, ikke at kunne få indtjening fra fremtidige kunder. 

 

3.3.1.2.1 Leverede og endnu ikke leverede elementer sælges altid sammen 
Hvis en softwarevirksomhed altid sælger to elementer sammen og det ene leveres forud for det an-

det, samt at der ikke er nogen anden leverandør der sælger elementerne, så vil kriteriet b) kun kunne 

opfyldes såfremt køber kan videresælge elementerne enkeltvist på et selvstændigt marked. I en så-

dan situation vil elementet have en selvstændig værdi, så længe at køber har evnen til, at videresælge 

det ene element uden det andet. For at vurdere om køber kan videresælge det ene element uden det 

andet, skal der ses på hvorfor de to elementer altid sælges samlet. Hvis virksomheden sælger de to 

elementer samlet fordi den har monopol på markedet og derved kan kræve, at elementerne købes 

samlet. Samt at der er tale om at det pågældende element kan benyttes til dets oprindelige formål, 

det vil sige uafhængigt af det andet element. Så vil det kunne konkluderes, at der foreligger en selv-

stændig værdi på det pågældende element. Der foreligger derimod ikke en selvstændig værdi, hvis 

funktionaliteten af det ene produkt er så afhængig af det andet element at køberen derved ikke vil 
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kunne drage fuld nytte af elementet. Køber vil derved heller ikke kunne videresælge elementet til en 

pris, der i al væsentlighed vil kunne indbringe købsprisen. 

 

3.3.2 Generel returret 

Kriteriet generel returret skal forstås i henhold til AC 605-25, således at hvis kontrakten indeholder 

en generel returret, i relation til de allerede leverede elementer, så kan der kun ske separation hvis 

det er sandsynligt eller overvejende sandsynligt indenfor virksomhedens kontrol, at der sker levering 

af de elementer der endnu ikke er leveret. Hvis der således ikke foreligger nogen generel returret el-

ler det er overvejende sandsynligt, at sælger vil kunne levere elementet, så vil separationen kunne 

foretages. Modsat vil der skulle ske samlet indregning af elementerne61. 

 

For at kunne foretage separation efter kriteriet ”generel returret” skal salgsprisen for kontrakten være 

fast. Dette skyldes, at hvis alle elementerne i kontrakten separeres og leveringen ikke er under virk-

somhedens kontrol, så vil der være mulighed for, at køber får rabat eller tilbagebetaling af en del af 

kontraktens salgspris. Her vil der således ske en påvirkning af de enkelte elementers pris, hvorfor 

elementerne derfor vil skulle ses samlet. Hvis køber har mulighed for at influere leverancen, så vil 

den indgåede aftale således blive berørt af den generelle returret betragtning, og der vil ikke kunne 

foretages separation. 

 

Det, der skal forstås ud fra definitionen på en generel returret, hvorpå der kan ske separation, i hen-

hold til ASC 605-25, er en returret, som gives af softwarevirksomheden til flere kunder. Returretten 

kræver ikke specifikt en fremtidig præstation af softwarevirksomheden, som for eksempel en 30-

dags fuld returret. Et eksempel på en general returret i henhold til ASC 605-25 er en købers mulig-

heder for at returnere et produkt på grund af utilfredshed med elementet. En generel returret, jævnfør 

dansk lovgivning62 er normalt bred i omfanget af bestemmelsen, på hvornår køber uden kan gøre 

brug af returretten og kort i forhold til tidsperioden for brugen af retten til at returnere elementet, 

hvorfor ASC 605-25 vurderes at være i overensstemmelse med dansk lovgivning.  

 

 

 

 

                                                
61 ASC 605-25, afsnit 25-6 
62 Aftalelovens § 42 
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3.3.2.1 Vurdering af softwarevirksomhedens fremtidige præstation 

For at der kan ske separation af elementerne i den indgåede kontrakt, er det vigtigt at vurdere sand-

synligheden for at leveringen vil finde sted. Det andet af kriterierne er, at softwarevirksomheden 

skal have kontrol med, hvornår eller hvorvidt leveringen vil ske.  

 

For at softwarevirksomheden kan tage stilling til om der kan foretages separation eller ej, er soft-

warevirksomheden nødsaget til at forstå, hvad der skal forstås ved ordet ”sandsynligt” samt ”væsent-

lig inden for virksomhedens kontrol.” Det er min vurdering, at når der er et element, hvor returretten 

afhænger af levering af et andet element, der endnu ikke er leveret, så må grunden til at der ikke kan 

ske levering kun være på grund af en uforudset hændelse, force majeure. Der må således ikke fore-

ligge tvivl hos softwarevirksomheden, om der kan ske levering af det pågældende element. 

 

Sætningen ”væsentlig inden for virksomhedens kontrol” betyder efter min opfattelse, at der er få 

faktorer, der må resultere i, at softwarevirksomheden ikke kan levere. Kriteriet vil således være op-

fyldt, hvor ikke leverede elementer er nogle, som softwarevirksomheden leverer til sine købere på en 

rutinemæssig base. Det skal således konkluderes, før at kriteriet er opfyldt, at virksomheder ikke vil 

have problemer med at kunne levere den pågældende ydelse eller produkt.  

 

Faktorer, der gør, at det ikke vil være sandsynligt eller væsentligt indenfor softwarevirksomhedens 

kontrol, at elementet bliver leveret, kan være følgende eksempler: 

 

• Softwarevirksomhedens historik viser, at de ikke tilfredsstillende har, kunne yde deres for-

pligtelser i lignende kontrakter. 

• Softwarevirksomheden er indtrådt på et nyt marked, med nye produkter, som de ikke har stor 

erfaring med. 

• Elementet er specielt fremstillet til købers behov 

• Udførelsen sker over en længere periode 

 

Vurderingen af, hvornår en Softwarevirksomheds fremtidige præstation ikke er sandsynlig eller væ-

sentlig under virksomhedens kontrol, vil kræve brug af professionel dømmekraft på baggrund af de 

omstændigheder, der er gældende i den pågældende kontrakt og situation. 
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3.3.3 Måling efter ASC 605-25 

Når det er vurderet om der kan foretages en separation af elementerne i kontrakten, skal virksomhe-

den ved indgåelse af kontrakter, fastsætte salgsprisen for alle de elementer, der er i kontrakten, som 

opfylder betingelsen for separation (kaldet ”den relative salgspris metode”). Denne metode er et hie-

rarki af tre niveauer, og bliver i ASC 605-25 defineret for henholdsvis ”Vendor-specific objektive 

evidence of selling price”, ”third-party evidence of selling price” og til sidst ”estimate of the selling 

price”. 

 

Ved anvendelse af den relative salgspris metode, skal salgsprisen for hver leverance bestemmes ved 

hjælp af ”Vendor-specific objektive evidence of selling price”, som nævnt ovenfor. Hvis en virk-

somhed ikke har egne objektive salgspriser, fordi de ikke sælger den pågældende vare separat, eller 

at salgsprisen ikke kan fastlægges af en kompetent ledelse, så vil softwarevirksomheden skulle kigge 

på muligheden for at bestemme salgsprisen efter ”tredjemands bestemt salgspris”. Det skal holdes 

for øje, at hvis salgsprisen på et element, der ikke sælges separat, fastlægges af en kompetent ledel-

se, skal det være sandsynligt, at softwarevirksomheden ikke vil ændre prisen, førend elementet bli-

ver lanceret på markedet, hvor softwarevirksomheden sælger elementet separat63. 

 

”Tredjemands bestemt salgspris”, vil foreligge hvor prisen på softwarevirksomhedens eller dennes 

konkurrenters substituerbare elementer, sælges separat til andre kunder med samme behov, som 

softwarevirksomhedens egne kunder64. Hvis der ikke foreligger en ”tredjemands bestemt salgspris”, 

vil softwarevirksomheden efter bedste evne skulle estimere salgsprisen for den pågældende leveran-

ce.  

 

Når softwarevirksomheden skal estimere salgsprisen, skal dette være i overensstemmelse med den 

objektivitet den udøver ved fastlæggelse af salgsprisen af det allerede leverede. Salgsprisen vil skul-

le fastsættes, til det softwarevirksomheden ville forhandle elementet til, hvis de regelmæssigt solgte 

elementet enkeltvist. Derudover skal softwarevirksomheden undersøge markedsvilkår, såvel som 

virksomhedsspecifikke faktorer, når der foretages et estimat af salgsprisen65. Yderligere skal soft-

warevirksomheden tage udgangspunkt i alle tilgængelige oplysninger, som ikke vil skabe unødige 

omkostninger for softwarevirksomheden, for bedst muligt at kunne estimere den mest pålidelige 

salgspris på elementet66. 

                                                
63 ASC 605-25, afsnit 30-6A 
64 ASC 605-25, afsnit 30-6B 
65 ASC 605-25, afsnit 30-6C 
66 ASC 605-25, afsnit 30-2 
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Det er vigtigt at have for øje, at de anførte priser, for de individuelle elementer, der er indgået i en 

kontrakt, ikke skal antages at repræsentere ”virksomhedens, tredjemands eller estimerede objektive 

salgspris for de enkelte produkter”67. Således skal kontraktens salgspris allokeres ud på de enkelte 

elementer. Allokeringen skal ske ud fra elementernes dagsværdi. 

 

3.4 Anvendelse under IFRS 

For at kunne benytte regelsættet fra U.S. GAAP, skal det være i overensstemmelse mellem ASC 

605-25, ASC 985-605 og regelsættene i IFRS.  

 

Som det ses af gennemgang af ASC 605-25 ovenfor, kræves det, at værdien af alle elementer i kon-

trakten bliver underlagt en vurdering af salgsprisen. Alle elementer skal således enten have (a) en 

selvstændig salgspris, (b) salgsprisen skal kunne fastsættes ud fra tredjemands bestemt salgspris el-

ler (c) der skal foretages et pålideligt estimat af salgsprisen. Dette krav fremgår ikke direkte af IAS 

18, men som det fremgår af både IAS 18, afsnit 14 (c) og afsnit 20 (a), skal der som ét af kriterierne 

for indregning af omsætning være opfyldt, at omsætningen kan måles pålideligt. Yderligere fremgår 

det af appendix IAS 18 IE, afsnit 11:  

 

”When the selling price of a product includes an identifiable amount for subsequent servicing (for 

example, after sales support and product enhancement on the sale of software), that amount is de-

ferred and recognized as revenue over the period during which the service is performed. The 

amount deferred is that which will cover the expected costs of the services under the agreement, to-

gether with a reasonable profit on those services.”  

 

Det må fra ovenstående kunne tolkes, at det er tilstrækkeligt, at virksomheden kan opgøre en pålide-

lig værdi på de elementer i kontrakten, der allerede er leveret. Hermed vil den udskudte indtægt af 

de endnu ikke leverede elementer kunne fastsættes ud fra en forventning af de afholdte omkostnin-

ger med tillæg af en rimelig fortjeneste. Det er derfor min vurdering, at kravet efter ASC 605-25 i al 

væsentlighed stemmer til kravene i IAS 18, men at der ikke foreligger noget hierarki til hvorledes 

salgsprisen skal fastsættes for de enkelte elementer. Betingelsen i ASC 605-25 vurderes derfor ikke 

at være mere restriktiv end IAS 18. 

 

                                                
67 ASC 605-25, afsnit 30-7 
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Ved vurdering af om kravet i ASC 605-25, vedrørende generel returret, er i overensstemmelse med 

IFRS fremgår følgende ordlyd af IAS 18, afsnit 16: 

 

”If the entity retains significant risks of ownership, the transaction is not a sale and revenue is not 

recognized. An entity may retain a significant risk of ownership in a number of ways.” 

  

Ud fra ordlyden, skal der være tale om, at der ikke kan ske indregning før, det er sikkert, at der ikke 

vil ske en tilbagelevering af varen. Det vurderes således at ASC 605-25 er i overensstemmelse med 

IAS 18. 
 

ASC 605-25 kriterium vedrørende elementets selvstændige værdi, vurderes at være i overensstem-

melse med IFRS, hvorfor dette kan bruges direkte til fortolkning af separation af elementer i en kon-

trakt. 

 

3.5 Sammensætning af separationskriterierne 

Efter ovenstående gennemgang, er det vurderet om kriterierne i ASC 605-25, kan finde anvendelse 

efter IFRS. Kriterierne fra ASC 605-25 er herefter blevet sammenholdt til kriterierne fra henholdsvis 

IAS 18, afsnit 13 og IAS 11, afsnit 8. Der er herudfra opstillet en figur der angiver de enkelte krite-

rier i standarder og hvorledes det er vurderet, at de kan sammensættes. Disse kriterier skal benyttes 

til vurdering af om indregning af omsætningen på salgstransaktioner, skal ske som separate eller 

sammensat elementer. Sammenholdelsen af de enkelte kriterier er illustreret ved nedenstående figur: 
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Sammensætning af separationskriterierne

 
Figur 3.2, Kilde: Egen tilvirkning.  

  

Ovenstående figur viser sammensætning af separationskriterierne, det vil sige de kriterier, der skal 

tages stilling til, når en virksomhed skal beslutte om der skal foretages separation eller ej. Hvert kri-

terium er gennemgået for hvad en softwarevirksomhed skal tage stilling til ved beslutningen om-

kring separation.  

 

Ad a) Elementerne er identificerbare 

Som omtalt i afsnit 3.3, kan elementerne i en kontrakt identificeres, hvis der foreligger en forpligtel-

se for sælger. 

 

Kriterierne i de enkelte  standarder:
IAS 18:
1) Der skal ske separation af elementer, hvis de er identificerbare.

IAS 11:
1) Der er afgivet tilbud for hvert enkelt aktiv,
2) Opførelsen af hvert aktiv er forhandlet enkeltvis, og såvel entreprenør som køber har  haft mulighed for at 
acceptere eller forkaste dele af kontrakten forbundet med hvert aktiv, og 
3) Omkostningerne og omsætning kan identificeres separat for hvert aktiv.

ASC 605-25:
1)De leverede elementer har en selvstædig værdi for køber,
2)Ved en generel returret, skal levering af de ikke leverede dele være overvejende sandsynlig

Sammensætning af de ovenstående kriterier for separation:
a) Elementerne er identificerbare,
b) Elementerne er forhandlet enkeltvis, har en selvstændig værdi for køber og omkostningerne kan identificeres
c) Ved generel returret, på de leverede elementer såfremt der ikke sker levering af de ikke leverede elementer, så 
skal det være overvejende sandsynligt at der sker levering af det ikke leverede.  
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Ad b) Elementerne er forhandlet enkeltvis, har en selvstændig værdi for køber og omkostningerne 

kan identificeres  

For opfyldelsen af kriterium a) skal der være afgivet tilbud for hvert element. I sådanne tilfælde er 

det således underforstået, at hvis elementerne er forhandlet enkeltvis, så er der også afgivet et tilbud 

for hvert element. Derved er der også foretaget en prisfastsættelse af de pågældende elementer, som 

svarer overens med den omsætning softwarevirksomheden, vil kunne tage for elementet, hvorved 

omsætningen vil kunne identificeres. Derudover forudsættes det for at kriterium a) er opfyldt, at 

omkostningerne for hvert element separat kan identificeres. 

 

Det skal ligeledes under kriterium a) undersøges om elementerne er individuelt forhandlet, jf. IAS 

11. Dette kriterium skal dog vurderes i de tilfælde, hvor elementet opfylder betingelsen for en entre-

prisekontrakt, i forhold til om køber har haft mulighed for, at have indflydelse på projektet. Ud-

gangspunktet er således at elementerne i en indgået kontrakt indledningsvist skal vurderes ud fra se-

parationskriterierne i IAS 18 og fortolkningen hentet fra ASC 605-25. Hvis elementet er vurderet at 

kunne separeres fra de andre elementer, og elementet derefter vurderes at opfylde betingelsen for 

indregning efter IAS 11, så skal kriterierne for individuel forhandling også være opfyldt. Ellers vil 

der ikke kunne ske separation. Det skal således vurderes om både softwarevirksomheden og køber 

har haft mulighed for at forkaste og acceptere dele af elementet, samt har haft indflydelse på ud-

formning af elementet. Kriteriet individuelt forhandlet skal således ikke være opfyldt, hvis elementet 

skal indregnes efter IAS 18, men kriteriet skal opfyldes når elementet opfylder indregningskriterier-

ne i IAS 11.  

 

Opfyldelse af kriteriets anden del, ”selvstændig værdi”, kræver at den pågældende vare enten sælges 

separat af softwarevirksomheden, der findes et marked, hvor tilsvarende varer sælges separat eller 

køber vil kunne sælge den pågældende vare selvstændigt på et marked. For at vurdere om elementet 

sælges separat, skal der som ovenfor nævnt tages stilling til det pågældende produkts type, funktion 

og om disse svare overens. Ved vurdering af om køber har mulighed for at videresælge aktivet, er 

det vigtigt, at køber kan videresælge aktivet til en pris, der i al væsentlighed svarer til salgsprisen fra 

softwarevirksomheden.  

 

ad b) Generel returret  

For opfyldelse af kriteriet vedrørende generel returret, må kontrakten ikke indeholde en generel re-

turret, i relation til de allerede leverede elementer. Hvis softwarevirksomheden ikke kan opfylde re-

sten af kontrakten. For at kunne foretage separation skal det være overvejende sandsynligt, at de ik-
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ke leverede elementer bliver leveret og det skal i væsentlig grad være under virksomhedens kontrol. 

Softwarevirksomheden vil hvor et element afhænger af leveringen af et andet element, vurdere om 

det er sandsynligt, at leveringen vil ske, samt om det vil være væsentligt indenfor virksomhedens 

kontrol. Der må kun være tale om, at der ikke kan ske levering på grund af en uforudset hændelse.  

 

Disse kriterier er samlet i et beslutningstræ nedenfor der illustrer det beslutningsflow der ville skulle 

gennemgås for at kunne tage stilling til, om der kan foretages separation. Beslutningstræet er delt op 

i to dele. En beslutningsdel, med de opstillede kriterier, der er gennemgået ovenfor, hvor brugeren 

skal vurdere, om der skal ske separation af elementer i en kontrakt. Den anden beslutningsdel, op-

samler teorien gennemgået i kapitel 2, for indregning af henholdsvis de separerede elementer eller 

den sammensatte transaktion.  
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Figur 3.3. Kilde: egen tilvirkning. 
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Beslutningstræet er udarbejdet med henblik på, at giver brugeren et overblik over det beslutnings-

flow, der skal tages stilling til ved vurdering af, om der skal ske separation og hvorledes indregnin-

gen af omsætningen efterfølgende skal indregnes. De enkelte vurderinger, der skal foretages under-

vejs i beslutningsflowet er gennemgået i afsnit 3.5 ovenfor. Yderligere vil beslutningstræet blive 

brugt i tilknytning til den opstillede case i kapitel 4, hvor beslutningstræet gennemgås trin for trin. 

Det er vigtigt, at brugeren af beslutningstræet holder sig for øje, at hver enkelt kontrakt er individu-

el, og der derfor vil være specifikke forhold, for hver indgået kontrakt. Det er således vigtigt, at bru-

geren forholder sig til de specifikke forhold i kontrakten, og derigennem foretager sine beslutninger 

gennem beslutningstræet, da det ellers kan få væsentlig indflydelse på den efterfølgende regnskabs-

mæssige behandling. 

 

3.6 Delkonklusion 

Grundet manglende detailregulering i IAS 11 og IAS 18, er U.S. GAAP benyttet til fortolkning af 

standarderne ved separation af kontrakter med multiple elementer. 

 

FASB har udarbejdet ASC 605-25, der regulerer behandlingen af kontrakter med multiple elemen-

ter. Reguleringen efter ASC 605-25 opstiller to kriterier, der skal være opfyldt før der kan ske sepa-

ration af elementerne. Det første kriterium er, at den leverede vare skal have en selvstændig værdi 

for køber, dette kriterium er opfyldt hvis varen sælges separat af en anden leverandør, eller køber 

kan videresælge varen på et selvstændigt marked. Det andet kriterium er, at hvis kontrakten inklude-

rer en generel rettighed vedrørende tilbagelevering af den allerede leverede vare, så skal leveringen 

eller ydelsen af det ikke leverede være sandsynlig og i væsentlig grad under virksomhedens kontrol.   

 

Efter gennemgangen af ASC 605-25, er den vurderet at være i overensstemmelse med IFRS’s regel-

sæt. Dette er vurderet ud fra, ordlyden i IAS 18, vedrørende blandt andet generel returret, hvor der er 

tale om, at der ikke kan ske indregning før, det er sikkert, at der ikke vil ske en tilbagelevering af 

varen.  Yderligere vurderes ASC 605-25 hierarki vedrørende måling af elementer i al væsentlighed 

at være i overensstemmelse med IFRS. Dog foreligger der ikke et hierarki efter IFRS, ved fastlæg-

gelsen af en objektiv dagsværdi. Betingelsen i ASC 605-25 vurderes derfor ikke at være mere re-

striktiv end IAS 18. Det er derfor min vurdering at ASC 605-25 kan bruges til fortolkning af IAS 11 

og IAS 18. 

 

Det er af dette kapitel udledt at kriterierne fra separation kan samles til tre kriterier. Første kriterium 

er, at elementerne er identificerbare. Andet kriterium er at elementerne er forhandlet enkeltvis, der 



Indregning af omsætning på multiple elementer Kandidatafhandling 2010 

49 
 

foreligger en selvstændig værdi for køber og omkostningerne kan identificeres. Disse kriterier er 

samlet under et da en vurdering af det ene ikke vil kunne ske uden en vurdering af det andet kriteri-

um. Det sidste kriterium er, at hvis der foreligger en generel returret på leverede elementer, og der 

ikke sker levering af det endnu ikke leverede element, så skal det være sandsynligt og væsentligt 

under virksomhedens kontrol, at der sker levering.   

 

Det er yderligere i dette kapitel udledt, at det er vigtigt, at softwarevirksomheder for hver enkelt 

kontrakt vurdere denne individuelt, da der for hver kontrakt kan være specifikke forhold, der gør sig 

gældende. Det er således vigtigt, at softwarevirksomheder forholder sig til de specifikke forhold i 

kontrakten, og derigennem foretager sine beslutninger gennem beslutningstræet, da det ellers kan få 

væsentlig indflydelse på den efterfølgende regnskabsmæssige behandling. 

 

Kriterier der er opstillet i beslutningstræet, vil tage udgangspunkt i kapitel 4, til brug for løsning af 

den opstillede case. 
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4 Separation og indregning af case 

4.1 Indledning  

På baggrund af kapitel 2 og 3’s gennemgang af regnskabsregulering for separation og indregning af 

omsætning for multiple kontrakter er formålet med dette kapitel at foretage regnskabsmæssige be-

handling af den fiktive case. Casen er konstrueret ud fra elementer, som er fundet typiske for fakti-

ske kontrakter i softwarebranchen.  

 

Den regnskabsmæssige behandling af casen vil tage udgangspunkt i det opstillede beslutningstræ 

udarbejdet i kapitel 3. Beslutningstræet giver vejledning i, hvordan det vurderes, om der kan ske se-

paration. Yderligere giver beslutningstræet vejledning i, hvorledes indregning af en kontrakt med 

multiple elementer skal indregnes. Kapitlet er inddelt i afsnit der følger beslutningsprocessen i be-

slutningstræet.  

 

Afslutningsvis vil der blive foretaget en delkonklusion, der opsamler den regnskabsmæssige behand-

ling af casen. 

 

4.2 Præsentation af casen 

Kontrakten og den indeholdte betalingsplan er skildret i Bilag 1. Der er nedenfor foretaget en kort 

gennemgang af casen.  

 

IT A/S er en software-virksomhed der aflægger årsrapport efter IFRS. Virksomhedens kerneområde 

er udvikling af specielt fremstillede softwareprogrammer, der tilpasses købers virksomhed. IT A/S 

sælger også hardware- og softwareprodukter samt deres egne udviklede softwareprogrammer, hvor 

køber betaler en årlig licens, som dækker retten til at benytte programmet.  

 

IT A/S har i december 2XX0 indgået kontrakt med Virksomhed A. Virksomhed A er en nystartet 

virksomhed, der ønsker at købe softwareprogram X-Pro, der skal være tilpasset deres virksomhed. 

Prisen for dette softwareprogram er kr. 7.000.000. I forbindelse med indgåelse af kontrakten aftales 

det yderligere, at når X-Pro er installeret vil Virksomhed A modtage et kursus i brugen heraf. Kurset 

koster kr. 60.000. Indtil softwareprogrammet X-Pro er færdigudviklet købes en licens til brug af et 

andet softwareprogram, der er udviklet af IT A/S. På licensen modtages der løbende opdateringer og 

opgraderinger fra IT A/S. Derudover køber Virksomhed A 10 computere installeret med Office-

pakken. Prisen for den årlige licens og computerne er henholdsvis kr. 60.000 og kr. 500.000. Prisen 
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på produkterne vurderes at være den objektive dagsværdi, hvorfor der ikke i afhandlingen foretages 

en vurdering af, om der skal ske allokering af prisen på elementerne i kontrakten. 

 

IT A/S har estimeret, at udviklingen af X-pro vil tage 2 år. IT A/S påbegynder arbejdet når kontrak-

ten er endeligt forhandlet og underskrevet.  

 

IT A/S har implementeret et velfungerende og pålideligt registreringssystem der holder styr på deres 

hidtidige time- og omkostningsforbrug, samt løbende opfølgning og ændringer af deres kalkuler af 

deres budget. Virksomhedens erfaringsgrundlag for udarbejdelse af specialdesignede softwaresy-

stemer, er således dokumenteret i deres registreringssystem. Det er i afhandlingen forudsat at løn-

omkostninger er udgiftsført som almindelig løn og tilsvarende for vareforbrug af hardware og soft-

ware mv. Baseret på disse afholdte omkostninger og projektets stadie, opgøres færdiggørelsesgarden 

efter hvilken omsætningen indregnes i henhold til den indgåede kontraktsum. 

 

På baggrund af IT A/S’ gode registreringssystem samt dokumenteret erfaring for deres færdiggørel-

sesgrad af andre softwareprojekter, vurderes det, at virksomheden kan fastlægge en pålidelig fær-

diggørelsesgrad for softwareprojektet. Færdiggørelsesgarden er således vurderet til 50 % pr. 

31.12.2XX1 og efter andet år er færdiggørelsesgarden på softwaresystemet 90 %. Da IT A/S har er-

faringer med, at der altid vil være ”børnesygdomme” der skal tilrettes, vil softwaresystemet således 

være færdigt efter det tredje år, hvor opdateringen køres, denne opdatering udgør de sidste 10 %. 

 

IT A/S har ligeledes stor erfaring i, at afholde kurser på de softwaresystemer, som de har designet. 

Ved gennemgangen af casen, forudsættes det, at den fremlagte tidsplan holdes. 

 

4.3 Kriterier for separation 

Før der kan tages stilling til hvorledes omsætningen af kontrakten skal indregnes, skal de opstillede 

kriterier for separation i beslutningstræet, diskuteres og vurderes i forhold til kontrakten.  

 

4.3.1 Identifikation af kontraktens elementer 

I henhold til beslutningstræets første punkt skal elementerne i kontrakten identificeres, dette foreta-

ges for at kunne afspejle kontraktens reelle substans. Ud fra kontrakten kan følgende elementer iden-

tificeres: 
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Figur 4.1 Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Elementerne i ovenstående figur er identificeret som særskilte elementer, fordi der påhviler IT A/S 

en forpligtelse overfor Virksomhed A, til at foretage levering af disse elementer, jf. afsnit 3.2.3 i ka-

pitel 3. Der skal således vurderes om elementerne skal indregnes separat eller samlet.  

 

Hvis der således af den ovenfor fremstillede kontrakt, ikke kan vurderes en særskilt økonomisk ef-

fekt af de enkelte elementer, på grund af at de er så væsentlig forbundne, at de ikke vil kunne skilles 

ad, så vil elementerne skulle ses samlet. Det vil sige at elementerne for at være individuelle ikke må 

være så indbyrdes forbundene, at de reelt set udgør én samlet transaktion.  

  

Kontrakten, som også indeholder salg af software med tilhørende installation, skal således forestå en 

vurdering af, om der skal foretages særskilt separation eller om softwaren og installationen vil skulle 

indregnes samlet. Hvis det vurderes, at de enkelte elementer skal indregnes separat, vil installationen 

skulle indregnes som en tjenesteydelse efter IAS 18, og softwaren vil skulle indregnes som en vare 

efter IAS 18. 

 

Hvis det i stedet vurderes, at de to elementer skal ses samlet, afhænger indregningen af hvilket ele-

ment i transaktionen, der er den væsentligste af de to elementer. Hvis softwaren vurderes at være det 

væsentligste element af de to, vil indregningen skulle ske efter IAS 18 for indregning af vare. Det er 

derfor vigtigt, at foretage sondring omkring hvorvidt elementerne skal indregnes samlet eller sepa-

rat. 

 

 

 

Elementer i kontrakten

• Salg af X-Pro
• Opdatering af softwaresystem
• Installation af softwaresystem
• Kursus i brugen af X-Pro
• Salg af licensaftale på andet software
• Salg af 10 computere, med installeret Office-pakke
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De ovenfor identificerede elementer i figuren, er nedenfor gennemgået for hvert enkelt kriterium der 

er opstillet i beslutningstræet. For hvert af de gennemgåede elementer er det vurderet om kriteriet er 

opfyldt eller ej. 

 

4.3.2 Elementerne er forhandlet enkeltvist, har en selvstændig værdi og omkostningerne kan 

identificeres 

Som det fremgår af beslutningstræets næste punkt, skal det vurderes, om elementerne er forhandlet 

enkeltvist, omkostningerne kan identificeres, samt om der foreligger en selvstændig værdi.  

 

Der skal som nævnt i kapitel 3 være tale om, at der er afgivet tilbud for hvert element. Ud fra kon-

trakten fremgår at et af elementerne i kontrakten, salg af licensaftale på software, er med en selv-

stændig identificerbar pris, hvorfor licensen vurderes forhandlet enkeltvis. For de resterende 5 ele-

menter er der en naturlig sammenhæng mellem de enkelte elementer for henholdsvis udvikling af 

specialsoftware X-Pro, installation, opdatering og kurset i brugen af X-Pro, samt for de 10 compu-

tere med Office-pakken installeret, hvorfor det kan diskuteres, hvorledes elementernes pris er identi-

ficerbar og enkeltvis forhandlet. Der er for alle elementerne identificeret i kontrakten foretaget en 

diskussion af om de opfylder disse kriterier. 

  

4.3.2.1 Kursus i brugen af X-Pro 

Før det kan vurderes om kurset kan indregnes særskilt skal det vurderes om, kurset er forhandlet en-

keltvist eller om kurset skal ses samlet med softwaresystemet X-Pro. Det fremgår af kontrakten, at 

der er afgivet særskilt tilbud på kurset, hvorfor omsætningen særskilt vil kunne identificeres. Yderli-

gere vurderes det, at virksomheden kan foretage et pålideligt estimat af hvad omkostningerne til kur-

set vil være, for henholdsvis materialer og medarbejdertimer. Dette vurderes på baggrund af, at IT 

A/S er en virksomhed, hvis speciale er udarbejdelse af specialdesignet software til deres kunder, 

hvortil de afholder kurser på disse specialdesignede softwareprojekter. Herudfra vurderes det således 

også, at der foreligger en selvstændig værdi fordi IT A/S sælger produktet separat og kan opgøre 

prisen på baggrund af deres erfaringer, jf. afsnit 3.3.1 i kapitel 3. 

 

Yderligere skal der ved vurderingen af, om der er sket forhandling af kurset enkeltvist, vurderes om 

kurset er væsentlig for det specialdesignede software. Umiddelbart vil dette ikke være tilfældet, da 

kurset ikke har indflydelse på udarbejdelsen af softwaren, og derved ikke vil være væsentligt for X-
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Pro. Hvis der havde været tale om, at kurset var bygget ind i udarbejdelsen af X-Pro, for at aflive 

problemerne i brugerfalden, så ville der kunne argumenteres for, at der ville kunne ske indregning 

efter produktionsmetoden.  

 

Spørgsmålet opstår da om kurset vurderes væsentlig for kundens accept af softwaren, X-Pro. Da der 

er tale om, at virksomhed A har indgået en kontrakt indeholdende både kurset og softwaren, kan det 

diskuteres om, det er et udtryk for, at Virksomhed A vurdere, at kurset er væsentlig for deres accept 

af softwaren. Idet tilfælde vil der skulle ske samlet indregning af det specialdesignede softwaresy-

stem og kurset. Det er dog vurderet, at der er tale om et kursus i den generelle brug af softwaren. Og 

det må derfor forudsættes, at der er nogle få medarbejder i Virksomhed A, der har været med inde 

over udarbejdelsen og implementeringen af X-Pro. Disse medarbejdere vil derfor være superbrugere 

af systemet og kender systemet ned i detaljer. Kurset der købes af virksomhed A vil således kun 

vedrøre den gængse brug af softwaren for medarbejderne, og afholdelse af kurset vil således ikke 

vurderes, at være væsentlig for kundens accept af softwaren. 

 

Kriterierne vurderes derved opfyldt for kurset og der kan derved ske separation af kurset, hvis også 

det sidste element er opfyldt. Dette kriterium gennemgås i afsnit 4.3.3.1. 

 

4.3.2.2 Licensaftale 

Kriteriet for om licensaftalen er forhandlet enkeltvist, er vurderet at være opfyldt, på baggrund af, at 

elementet ikke er afhængigt af andre elementer i kontrakten. Licensaftalen, som indgås mellem par-

terne for brug af IT A/S’ softwareprogram, skal benyttes indtil det specialdesignede softwaresystem, 

er klar til ibrugtagning. Yderligere har licensen en identificerbar pris, som fremgår af betalingspla-

nen. Omkostningerne vurderes ligeledes at kunne identificeres. Dette skyldes, at der er tale om et 

produkt, IT A/S har i deres normale varesortiment, samt at det er en vare IT A/S sælger ofte. Derved 

vil IT A/S pålideligt kunne estimere omkostningerne. Da licensen således sælges af IT A/S med en 

selvstændig pris, foreligger der også en selvstændig værdi. Hvis det ikke havde været tilfældet, og 

der i stedet blev set på om Virksomhed A ville have mulighed for at sælge produktet, ville det ikke 

umiddelbart vurderes, at der forelå en selvstændig værdi, da Virksomhed A ikke ville kunne videre-

sælge licensen, da de er afskåret herfra i kontrakten. Dette skyldes at der er tale om en licens, som IT 

A/S ikke ønsker, at Virksomhed A skal kunne videresælge til andre, da IT A/S således mister frem-

tidig indtjening på denne licens. Da grunden til at Virksomhed A ikke kan videresælge produktet, 
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skyldes kontraktuelle krav, så vil der stadig foreligge en selvstændigværdi jf. afsnit 3.3.1.2 i kapitel 

3. 

4.3.2.3 Salg af 10 computere og Office-pakken 

Elementerne i kontrakten skal vurderes for, om de opfylder kriteriet ”forhandlet enkeltvist”. Her fo-

religger der en kontrakt, hvor der er indgået en samlet pris på de to produkter. Dette indikerer umid-

delbart, at der ikke vil kunne ske separation, jf. kapitel 3, afsnit 3.4.1. Dog vil der godt kunne være 

tale om to selvstændige elementer, ved at der kan identificeres en selvstændig værdi. Det vurderes, 

at der er tale om to standardvare, computerne og Office-pakke, da kunden vil have mulighed for, at 

købe produkterne hos en hvilken som helst anden softwareforhandler. Ligesom må det forventes, at 

IT A/S har en standardpris på computerne og Office-pakken. Samt at det vurderes at Virksomhed A 

vil kunne sælge varerne på et selvstændigmarked. Dette taler således for, at der er tale om to indivi-

duelle elementer, hvor der kan identificeres en pris for hvert enkelt element. På baggrund af denne 

diskussion vurderes det, at der foreligger en selvstændig værdi for disse elementer.  

 

Det formodes at omkostningerne ved salg af disse elementer vil kunne identificeres. Dette skyldes, 

at der for disse to elementer er tale om videreforhandling af standard produkter, hvor IT A/S vil 

kende kostprisen. Elementerne skal således på baggrund af gennemgangen separeres. Den endelige 

vurdering af om separation kan foretages, vurderes ved gennemgang af det sidste kriterium i afsnit 

4.3.3.1. 

 

4.3.2.3.1 Speciel fremstillet software, X-Pro 

Udarbejdelsen af det specialdesignede softwaresystem foregår over en periode på 2 år. Prisen, der 

fremgår af betalingsplanen, indeholder både installation samt opdatering.  Tidspunktet for opdate-

ringen vedrører opdatering af ”børnesygdomme” i softwaresystemet og der er således ikke tale om 

tilføring af nyt softwaresystem. Der er således kun tale om en rettelse af softwaren, der allerede er 

installeret, hvorfor softwaren og opdateringen vurderes at kunne ses som et element. 

 

Der fremgår af betalingsplanen en samlet pris for software og installation. Det kan diskuteres, om 

der reelt set kan tales om identificerbare priser for de enkelte elementer, og derved om der er sket 

individuel forhandling. Ved vurderingen af om det udviklede softwaresystem, X-Pro har en selv-

stændig værdi, skal det pågældende element sælges separat af IT A/S eller køber skal kunne sælge 

softwaren på et selvstændigt marked. Der er her tale om et softwaresystem, som IT A/S udvikler 

specielt til Virksomhed A, og hvor der efterfølgende foretages installation og opdatering. Ved gen-
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nemgang af betalingsplanen i kontrakten, ses det at der er opgivet en samlet pris for installation og 

udvikling af softwaren, på kr. 7.000.000. Umiddelbart vil dette kunne fortolkes således, at der ikke 

er tale om, at elementernes pris er identificerbar eller forhandlet enkeltvis. Hvis softwaren kunne 

sælges på et selvstændigt marked, ville det kunne konkluderes, at der var tale om en selvstændig 

værdi for det pågældende element og dermed at installationen og softwaren var forhandlet enkeltvis. 

Her er der dog tale om et helt nyt specialdesignet softwaresystem, og det vurderes derfor, at et lig-

nende element ikke vil kunne købes hos tredjemand. Dette forventes på baggrund af, at der er tale 

om et helt nyt specialdesignet softwaresystem tilpasset Virksomhed A, at et lignede produkt ikke 

ville kunne købes hos tredjemand. Derved ville Virksomhed A kunnet undgå de 2 år det tager for 

udviklingen af produktet. Det vurderes dog, at IT A/S ville kunne foretage et pålideligt estimat af 

salgsprisen på baggrund af, at de har mange års erfaring med udarbejdelse af komplekse softwaresy-

stemer.  

 

Yderligere skal der ses på om softwaren, vil kunne blive forhandlet uden installationen. Det skal 

derfor vurderes om installationen er væsentlig for softwaren. IT A/S har erfaring indenfor området, 

for udarbejdelse og installation af specialdesignet softwaresystemer, hvorfor dette argumentere for, 

at der er tale om installation, der skal udføres af IT A/S. Her er der dog tale om et specialdesignet 

softwaresystem, og der vil derfor være usikkerhed omkring selve installationens udførelse. På grund 

af kompleksiteten af softwareprogrammet, vil installationen derfor være væsentlig for Virksomhed 

A, da en fejl i installationen, vil medføre at Virksomhed A ikke vil acceptere softwaren. Der er såle-

des ikke tale om en selvstændig værdi for de enkelte elementer. Dette er vurderet ud fra afsnit 

3.3.1.2.1 i kapitel 3. 

 

Til slut kan der i diskussionen omkring selvstændigværdi, ses på om kunden vil kunne videresælge 

softwaren på et individuelt marked. Det vurderes, at Virksomhed A ikke vil kunne videre sælge X-

Pro på et selvstændigt marked uden, at de sætter købsprisen væsentligt ned i forhold til den oprinde-

lige købspris, samt at det også kræves, at der er en køber som har brug for lige netop denne tilretning 

af deres softwaresystem. Yderligere konkluderes det, at der ikke vil kunne ske opfyldes af kriteriet 

for selvstændig værdi, da installationen ikke vil kunne foretages af andre end IT A/S. 

 

Estimering af omkostninger ved udarbejdelse af specielsoftwaren vil være forbundet med stor usik-

kerhed. Umiddelbart vil det således blive vurderet, at selvom IT A/S har flere års erfaring i at udvik-

le specialdesignede software og efterfølgende foretage installationen, så vil de ikke kunne foretage 

et pålideligt estimat. Dette kan ses ud fra, at der er tale om en aftale der løber over en længere perio-



Indregning af omsætning på multiple elementer Kandidatafhandling 2010 

57 
 

de og udarbejdelsen af softwaren er kompleks. Dog vurderes det alligevel at IT A/S vil kunne fore-

tage et pålideligt estimat af omkostningerne, da de har stor erfaring inden for branchen og har im-

plementeret gode registreringssystemer. Således vil IT A/S være i stand til ud fra deres erfaringer 

med udarbejdelse af softwareprojekter, at foretage et pålideligt estimat af omkostningerne.  

 

På baggrund af diskussionen omkring selvstændig værdi, individuel forhandling af elementerne, 

samt identifikation af omkostningerne, vurderes det at der er tale om en så væsentlig installation, at 

købers accept af softwaren vil være afhængig af at der sker korrekt installation. Derfor vil det ikke 

være muligt at separere de to elementer.    

 

4.3.3 Kriteriet generel returret  

Efter beslutningstræet skal der efter gennemgang af det første kriterium for separation vurderes om 

det sidste kriterium, generel returret, er opfyldt. For at der kan ske separation efter dette kriterium 

må kontrakten ikke indeholde en returret i relation til de allerede leverede elementer. Dette er dog 

kun tilfældet hvor det ikke er under virksomhedens kontrol og sandsynligt, at der sker levering, hvis 

IT A/S ikke opfylder resten af kontrakten, der er indgået med Virksomhed A.  

 

4.3.3.1 Licensaftale, salg af 10 computere og Office-pakken 

Af kontrakten fremgår det at licensaftalen, computeren og Office-pakken kan returneres i tilfælde af 

at et af de tre elementer ikke leveres inden for rimelig tid efter at leveringen er sket. Denne returret 

vurderes IT A/S at give til alle deres kunder ved køb af standardvare. Da der som sagt er tale om 

standardprodukter og de derfor er lette at erhverve, vurderes der ikke at foreligge tvivl, om hvorvidt 

IT A/S vil kunne levere elementerne eller ej. Derfor vurderes det at være indenfor virksomhedens 

kontrol, at elementerne bliver leveret.  Kriteriet for disse elementer i kontrakten vurderes derfor op-

fyldt, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.2.  

 

4.3.3.2 Speciel fremstillet software, X-Pro 

For det specialdesignede softwaresystem foreligger der ikke nogen generel returret, da der er tale om 

et softwaresystem der er så specielt for Virksomhed A, at IT A/S ikke vil have mulighed for at vide-

resælge software. Virksomhed A har således ikke nogen udtrædelsesadgang. Kriteriet vurderes såle-

des opfyldt på baggrund af, at der ikke foreligget nogen generel returret.  
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4.3.3.3 Kursus i brugen af X-Pro 

Kurset i X-Pro, er også underlagt udtrædelsesbestemmelserne i kontrakten i forhold til at X-Pro ikke 

bliver leveret. IT A/S står for kurset og de har flere års erfaring i at afholde sådanne kurser på bag-

grund i deres primære drift, der er udarbejdelse af software til virksomheder og afholdelse af kurser. 

Derfor vurderes det, at det er sandsynligt og væsentligt inden for IT A/S’ kontrol, at kurset bliver 

afholdt. Afholdelse af kurset medføre dog, at der først skal være foretaget installation af X-Pro. Det-

te betyder, at kurset reelt vil kunne ses som en del af X-Pro, da afholdelse af kurset er afhængigt af 

softwaresystemet. Dog vedrører kriteriet om generel returret kun vare eller ydelser, der allerede er 

leveret og da kurset først skal afholdelse efter installationen af X-Pro, vurderes det at kriteriet for 

generel returret er opfyldt for kurset, således at der efter dette kriterium kan ske separation. 

 

4.3.3.4 Separation eller sammensatte elementer 

Efter gennemgangen af de enkelte transaktioners elementer, er der foretaget separation af følgende 

elementer: 

 

• Salg af 10 computere 

• Salg af Office-pakken 

• Salg af licensaftale på software 

• Salg af kursus i brugen af X-Pro 

 

Og følgende elementer skal ses samlet: 

• Salg af specialdesignet softwaresystem, med tilhørende installation 

 

Indregningen af disse identificerede individuelle samt sammensatte elementer vil nedenfor blive 

gennemgået for indregningen efter IAS 11 eller IAS 18. Der vil således efter beslutningstræet blive 

foretaget en vurdering af, efter hvilken standard de vil skulle indregnes. 

 

4.4 Indregning efter IAS 18 eller IAS 11 

4.4.1 Opfyldelse af kriterierne efter IAS 18 eller IAS 11  

Efter beslutningstræet skal der efter gennemgangen af separationen af kontraktens elementer, foreta-

ges en sondring imellem om elementerne skal indregnes efter IAS 18 eller IAS 11. Dette er afgøren-

de for indregningen og målingen af elementerne. 
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Der skal som sagt tidligere først vurderes, om der kan ske indregning efter IAS 18, før der kan tages 

stilling til om der kan ske indregning efter IAS 11. Således skal der redegøres for hvorvidt omsæt-

ningen efter kriterierne salg af vare, tjenesteydelse, licens eller om elementerne skal indregnes efter 

IAS 11. 

 

4.5 Indregning af omsætning efter IAS 18 
Indregning efter IAS 18, foretages når det er vurderet at indregningskriterierne er opfyldt for de en-

kelte elementer. For at kunne behandle de enkelte transaktioner efter IAS 18, er elementerne gen-

nemgået nedenfor. Det er her vurderet om, elementerne skal indregnes som varer, tjenesteydelse el-

ler andres brug af virksomhedens aktiver. Eller om der ikke kan ske opfyldelse af indregningskrite-

rierne efter IAS 18. 

 

Ved salg af varer, skal der være tale om vare der er produceret af virksomheden selv eller er købt 

med videresalg for øje. Af elementerne i kontrakten vil Office-pakken og de 10 computere falde ind 

under denne definition, da der er tale om tre vare, som virksomheden har indkøbt med videresalg for 

øje. Computerne og Office-pakken vil således skulle indregnes efter IAS 18. 

 

Spørgsmålet opstår dog om, det specialdesignede softwaresystem vil kunne indregnes efter IAS 18. 

Efter appendiks til IAS 18, IE afsnit 19, fremgår det, at standard software skal indregnes på bag-

grund af produktionskriteriet, det kan således indirekte udledes, at der vil kunne ske indregning efter 

IAS 11, da der ikke er tale om en tjenesteydelse efter IAS 18. Det specialdesignede software sidestil-

les dermed med en entreprisekontrakt. X-Pro vil derfor indregnes efter IAS 11. Gennemgangen af 

det specialdesignede softwaresystem gennemgås i afsnittet om indregning efter IAS 11, se afsnit 4.6. 

 

Tjenesteydelser defineres som kontraktuelt arbejde, der udfører over en aftalt periode. For kurset vil 

der således være tale om en tjenesteydelse, da der er tale om arbejde der vil blive udført af IT A/S’ 

medarbejdere over en given periode. 

 

Salg af licensen vil være omfattet af definitionen, på andres brug af virksomhedens aktiver. Der er 

her tale om et immaterielt aktiv, som Virksomhed A benytter i form af et softwaresystem som IT 

A/S selv har udviklet. Virksomhed A skal således betale licens for brugen heraf. 
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4.5.1 Opfyldelse af kriterierne for indregning af omsætning efter IAS 18 

For at indregne omsætningen efter IAS 18, skal de identificerede elementer opfylde kriterierne i IAS 

18. For nærmere specifikation af indregningskriterierne, henvises der til figur 2.2 i kapitel 2.   

 

Nedenfor vil der blive foretaget en gennemgang af de elementer i kontrakten, der skal indregnes ef-

ter kriterierne for indregning af vare og tjenesteydelser efter IAS 18. 

 

4.5.1.1 ad a) Alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskabet er overgået til køber 

Dette indregningskriterium er kun gældende for salg af vare, hvorfor det kun gennemgås for compu-

terne med installeret Office-pakke. 

 

Vurderingen af hvornår alle væsentlige risici og fordele knyttet til besiddelsen af et element er over-

gået til køber, kræver en konkret vurdering af forholdene i transaktionen. Der er således foretaget en 

gennemgang af om risikoovergangen for computerne med installeret Office-pakke overgået til Virk-

somhed A, i henhold til IAS 18, afsnit 16. 

 

Det fremgår af kontrakten, at der ikke ved købet af computerne og Office-pakken foreligger nogen 

yderligere garanti for produkterne, end hvad der følger af lovgivningen68, hvilket indikere at risikoen 

er overgået til Virksomhed A.  

 

Den indgåede kontrakt vedrører ikke konsignationssalg, men derimod direkte salg fra sælger til kø-

ber, hvorfor risikoen stadig vurderes overgået til Virksomhed A. 

 

Yderligere er der heller ikke tale om at Office-pakken skal installeres på computerne, da dette alle-

rede er gjort ved leveringen, hvilket indikere at risikoen er overgået. Hvis der havde været tale om, 

at Virksomhed A selv skulle foretage installationen af Office-pakken, ville den ikke vurderes væ-

sentlig for Virksomhed A’s accept, da der er tale om en standard softwarepakke. Der ville således 

ikke være noget problem med at foretage installationen heraf. 

 

 

Slutlig vurderes det, at der ikke foreligger usikkerhed om hvorvidt Virksomhed A tilbageleverer 

computerne med den installerede Office-pakke. Dette vurderes ud fra, at der ikke foreligger nogen 
                                                
68 Der skal ved ualmindelige garantibestemmelser forstås en usædvanliggaranti, der vil medfører at ejerskabet ikke er 
overgået til køber, ved levering. 
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usikkerhed for, at computerne vil blive tilbageleveret i tilfælde af, at X-Pro ikke kan leveres. Dette 

skyldes at computerne købes 2 år forinden leveringen af X-Pro, og derved er computerne væsentlig 

forældet når X-Pro er færdigudviklet. Yderligere fremgår der ingen returret af kontrakten i tilfælde 

af at licens eller Office-pakke ikke kan leveres. Der fremgår også en general returneringsret på pro-

dukterne i tilfælde af fejl og mangler. Da der er tale om standardprodukter vurderes dette ikke at 

ville ske. Hvis der skulle være fejl eller mangler på de leverede computerne vurderes det, at det for 

IT A/S vil være let at afhjælpe Virksomhed A med manglerne, da der er tale om en standardvare.  

Det vurderes således, at der ikke foreligger nogen returneringsret IT A/S skal være særlig opmærk-

som på, i forbindelse med indregning af omsætningen på disse to produkter.  

 

Det kan således konkluderes for det første indregningskriterium, at der ikke foreligge usikkerhed om 

at Virksomhed A vil ophæve købet.  

 

4.5.1.2 Ad b)Virksomheden har ikke længere ledelsesmæssig involvering eller effektiv kontrol 

over aktivet 

Dette kriterium skal kun opfyldes for salg af vare, hvorfor kun computerne med installeret Office-

pakke gennemgås. Dette kriterium skal ses i sammenhæng med det ovenfor gennemgåede kriterium, 

det vurderes at IT A/S ikke beholder den ledelsesmæssigt involvering eller effektive kontrol over 

aktivet når virksomheden ikke længere har risikoen over aktivet. Det vil sige, når der er sket levering 

af computerne med installeret Office-pakke. Leveringen sker i januar 2XX1. 

 

4.5.1.3 Ad c) Omsætningen fra transaktionen kan opgøres pålideligt 

Dette kriterium skal opfyldes for både computerne og kurset. Ved gennemgangen af separationskri-

terierne ovenfor, blev der for de enkelte elementer vurderet at kriteriet var opfyldt. For yderligere 

henvises til afsnit 4.3.2.1 og afsnit 4.3.2.3. 

  

4.5.1.4 Ad d)Det er sandsynligt at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå 

virksomheden 

Dette kriterium omfatter også både varer og tjenesteydelser. Der skal være overvejende sandsynlig-

hed for, at de økonomiske fordele vil tilgå IT A/S før dette kriterium vurderes opfyldt. Der forelig-

ger i kontrakten mellem parterne ingen aftale om kredit eller andre betalingsformer for kurset eller 

computerne, der bevirker, at der skulle være usikkerhed om at Virksomhed A betaler.  
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Yderligere er det forudsat, at Virksomhed A er betalingsdygtig ved aftalens indgåelse, hvorfor dette 

også indikere, at det er sandsynligt at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgår 

virksomheden. 

 

4.5.1.5 Ad e)Omkostninger afholdt i forbindelse med transaktionen kan måles pålideligt 

Dette kriterium gælder både computerne med installeret Office-pakke og kurset. Det er i afsnit 

4.3.2.1 og afsnit 4.3.2.3 vurderet at kriteriet for disse elementer er opfyldt, da der er tale om stan-

dardvare der indkøbes til videresalg. Derfor vurderes omkostningerne at være kendte for IT A/S. 

 

4.5.1.6 Ad f)Færdiggørelsesgraden kan på balancedagen måles pålideligt 

Dette kriterium vedrører kun salg af tjenesteydelser, hvor omsætningen i henholdt til IAS 18, ind-

regnes i takt med leveringen af tjenesteydelsen. IT A/S skal således udover rapporteringssystemet og 

de effektive kontroller, yderligere implementere et effektivt budgetteringssystem, således at de for-

ventede omkostninger til færdiggørelsen af projektet er ajourført. Dette er som ovenfor nævnt forud-

sat i opgaven, hvorfor kriteriet vurderes opfyldt for kurset. 

 

4.5.2 Indregning af varer og tjenesteydelser 

Ovenfor er kriterierne for indregning af omsætningen efter IAS 18 gennemgået, og disse er vurderet 

opfyldt. Der skal derfor nu tages stilling til indregningen af omsætning. De 10 computere med in-

stalleret Office-pakke bliver allerede leveret i januar 2XX1, hvorfor der skal ske indregning ved le-

vering i januar 2XX1. Indregningen af kurset skal ske i takt med, at kurset bliver leveret til Virk-

somhed A. Da kurset først bliver leveret efter implementeringen og opdatering af X-Pro, så vil ind-

regningen af kurset først ske i 2XX3, i takt med at kurset leveres, hvis det sker over en længere peri-

ode. 

 

4.5.3  Indregning af andres brug af virksomhedens aktiver 

Indtægterne i form af licenser, som Virksomhed A betaler for brugsretten til softwarerettigheder på 

styresystemet, skal efter IAS 18 behandles som en licens. 

 

Kriterierne skal være opfyldt, før der kan ske indregning efter IAS 18 er, at det er sandsynligt, at de 

økonomiske fordele vil tilflyde IT A/S og at indtægten kan opgøres pålideligt. 
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Virksomhed A betaler for brugsretten til IT A/S’ software. Selve indregningen af licensen, vil skulle 

ske i overensstemmelse med den aftale der er indgået mellem parterne. Virksomhed A betaler en 

årlig licens på kr. 60.000. 

 

Det er ved første kriterium for indregningen efter IAS 18, vurderet at Virksomhed A er betalings-

dygtig hvorfor der ikke foreligger tvivl om betaling. Det andet kriterium vurderes opfyldt på bag-

grund af, at der foreligger en aftalt pris på den årlige licens, hvorfor indtægten på licensen vil kunne 

opgøres pålideligt. Alle kriterierne for indregning efter IAS 18, er derfor opfyldt. Det skal herefter 

vurderes hvorledes indregningen skal ske. Metoderne for indregning af omsætning hidrørende fra 

licensaftaler, kan ske ved lineær indregning over den aftalte periode. 

 

I appendiks til IAS 18, afsnit 20 fremgår det, at licens betalt for en andens brug af virksomhedens 

aktiv, normalt skal indregnes i overensstemmelse med den underliggende aftale. Selve aftalen om 

brug af IT A/S’ styresystem, løber over en to årrig periode, med et fast honorar på kr. 60.000 årligt. 

IT A/S er ifølge kontrakten efter leveringen af softwaren er sket, forpligtet til at foretage opdatering 

og opgradering af softwaren. Der vil således i henhold til IAS 18 afsnit 20, skulle ske en lineær ind-

regning af de kr. 60.000 over året. Dog fremgår det yderligere af appendiks til IAS 18, afsnit 20, at 

hvis der sker overdragelse af rettigheder på et element og licensgiver ikke har nogen tilbageværende 

forpligtelser for det pågældende aktiv, så skal aftalen i substansen ses som et salg. Da der her er tale 

om, at IT A/S har forpligtelser over for Virksomhed A til at foretage opdateringer og opgraderinger 

af licensen, så vil der ikke være tale om et salg. I stedet vil der være tale om en reel licensaftale, 

hvor Virksomhed A kun har retten til at benytte aktivet. Der vil derfor skulle ske en indregning af de 

kr. 60.000 lineært over hvert år, hvor licensaftalen er gældende, det vil sige indtil at X-Pro er fær-

digudviklet. 

 

4.6 Opfyldelse af kriterierne for indregning af omsætning efter IAS 11 

For at indregne omsætningen efter IAS 11, skal det specialdesignede software, X-Pro, opfylde defi-

nitionen efter IAS 11. 

 

Følgende fremgår af definitionen på IAS 11: 

 

a) Der skal være indgået en bindende kontrakt inden arbejdet igangsættes 

b) Der skal være tale om en individuel forhandlet kontrakt 

c) Kontrakten skal vedrøre opførelse af anlæg eller bygning af et eller flere aktiver 



Indregning af omsætning på multiple elementer Kandidatafhandling 2010 

64 
 

 

a) Indgåelse af en bindende kontrakt 

Der foreligger én indgået kontrakt imellem IT A/S og Virksomhed A, indgået d. 20. december 

2XX0. Produktionen påbegyndes ikke før januar 2XX1. Det kan herudfra udledes, at der er indgået 

en bindende kontrakt mellem de to virksomheder inden arbejdet påbegyndes.  

 

b) Individuelt forhandlet 

I afsnit 2.2.1 i kapitel 2 er det gennemgået, hvad der skal forstås ved begrebet individuelt forhandlet. 

Det er således vurderet, at følgende skal være gældende før kriteriet vurderes opfyldt: 

 

• Aktivet skal være opført specifikt til køber 

• Køber skal have afgørende indflydelse på udformning, design mv. 

 

Ved vurderingen af om det specialdesignede softwaresystem i kontrakten således opfylder dette kri-

terium, vedrørende individuelt forhandlet, vil der som udgangspunkt lægges vægt på om X-Pro er 

udarbejdet specifikt til Virksomhed A. Samt om Virksomhed A har mulighed for at have afgørende 

indflydelse på aktivets udformning, design mv. Virksomhed A vurderes at have haft væsentlig ind-

flydelse på udformningen af det specialdesignede software, da softwaren er udformet specifikt til 

deres virksomhed og de derfor har, kunnet bestemme indholdet, funktioner mv. Kriterium vurderes 

derfor opfyldt. 

 

c) Kontraktens indhold 

Det er vurderet, at også specialdesignet software kan indregnes efter IAS 11, ligesom tilknyttede 

ydelser i form af installation af softwaren, kan indregnes efter IAS 11, når det er tæt forbundet med 

softwaren. 

 

Alle kriterierne efter IAS 11’s definitionen vurderes opfyldt, hvorfor der i det følgende gennemgås 

om X-Pro opfylder betingelserne for indregning efter IAS 11. 

 

4.6.1 Indregning og måling af omsætning efter IAS 11 

For at kunne foretage indregne efter IAS 11, skal udfaldet af entreprisen kunne måles pålideligt. 

Dette er vurderet at være tilfældet for indeværende kontrakt efter oplysninger modtaget fra casen 

samt den ovenstående diskussion. Det vurderes yderligere at Virksomhed A, er betalingsdygtig, da 
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dette er en afgørende forudsætning for at IT A/S, kan opnå de økonomiske fordele, som skal være 

forbundet med kontrakten før den kan indregnes, jf. kapitel 2. 

  

Der er her tale om en fastpris kontrakt, da kontraktens sum er aftalt. Følgende betingelser skal derfor 

være opfyldt før, det specialdesignede softwaresystem og installationen kan indregnes: 

 

a) Parternes rettigheder i forbindelse med den indgåede kontrakt om softwaresystemet og in-

stallationen er bestemt. 

b) Entreprisesummen er kendt 

c) Betalingsmetoder og betingelser er kendt. 

 

Vurderingen af om disse tre kriterier er gennemgået nedenfor. 

 

Ad a) Parternes rettigheder vurderes at være kendt for tidspunktet for indgåelse af kontrakten. Virk-

somhed A og IT A/S’ rettigheder er således fastlagt i kontrakten, hvorpå parterne kan støtte ret. Ad 

b) Prisen på det specialdesignede softwaresystem er kendt ud fra betalingsplanen i kontrakten, samt 

prisen på installationen og opdateringen af softwaresystemet. Ad c) Betalingsbetingelserne fremgår 

af kontrakten. Kriterierne vurderes dermed opfyldt hvorfor der kan ske indregning af X-Pro efter 

IAS 11. 

 

4.6.1.1 Bestemmelse af færdiggørelsesgraden: 

Ud fra case præsentationen ses det, at færdiggørelsesgarden af det specialdesignede softwaresystem, 

efter det første år er 50 %. Efter det andet år er færdiggørelsesgarden 90 %. Systemet vil således væ-

re 100 % færdigt efter det andet år, hvor opdateringen er kørt. Opdateringen udgør de sidste 10 % af 

færdiggørelsesgraden. 

 

Indregning af omsætningen, vil således ske ud fra færdiggørelsesgraden på softwaresystemet. Det 

skal dog først vurderes hvorledes Up-front fee skal indregnes.  

 

Up-front fee’et vedrører finansieringen af udarbejdelsen af det specialdesignede softwaresystem, X-

Pro. Upfront fee’et relaterer sig til udarbejdelsen af softwaren, og modtages således ikke i forbindel-

se med levering af produktet. Da upfront fee direkte kan henføres til udarbejdelsen af softwaren, 

indregnes omsætningen over kontraktens forventede løbetid. Selvom der også er tale om, et ikke re-
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funderbart upfront fee vurderes det, at indtægten ikke kan tages på betalingstidspunktet. Betalingen 

kan som sagt henføres direkte til efterfølgende udviklingsaktiviteter af softwaren. Derved skal op-

front fee’et indregnes sammen med resten af kontrakten. 

 
Efter ovenstående gennemgang vil der skulle foretages følgende indregning af softwaresystemet X-

Pro: 

Figur 4.2 

Færdiggørelsesgrad Salgspris beregnet ud fra 
færdiggørelsesgarden 

År 1 50 %                          3.500.000  
År 2 40 %                          2.800.000  
År 3 10 %                             700.000  
I alt 100 %                     7.000.000,00  
Kilde: Egen tilvirkning - Det er i afhandlingen forudsat at lønomkostninger er udgiftsført som al-

mindelig løn og tilsvarende for vareforbrug af hardware og software mv. Baseret på disse afholdte 

omkostninger og projektets stadie opgøres færdiggørelsesgarden, efter hvilken omsætningen indreg-

nes i henhold til den indgåede kontraktsum. 

 

Hvis der ikke havde været tale om en sammensat kontrakt for den specialdesignede software og in-

stallation heraf, så ville der skulle opgøres en avance for henholdsvis softwaren og installationen. 

Avancen på softwaren ville således skulle fordeles ud over de tre år, i forhold til færdiggørelsesgra-

den. Installationen ville skulle indregnes efter IAS 18, hvorefter omsætningen ville skulle tages når 

installationen er foretaget, eller i takt med at installationen udføres. 
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4.7 Opsamling på indregning af elementerne, 

Efter ovenstående gennemgang af separation af kriterierne samt indregning heraf, er nedenstående 

figur opstillet, der opsamler indregningsmetoderne benyttet på de enkelte elementer. 

 

Figur 4.3 

Element Indregningsmetode 

Computere Salgsmetoden; IAS 18 

Office-pakke Salgsmetoden; IAS 18 

Licens Salgsmetoden; IAS 18 

Kursus Produktionsmetoden; IAS 18 

Specialdesignet softwaresystem Produktionsmetoden; IAS 11 

Kilde: egen tilvirkning 
 
 

4.8 Delkonklusion 
På baggrund af gennemgangen i kapitel 2-3 var software-casen opstillet. Gennemgangen af casen 

har taget udgangspunkt i det i kapitel 3 udarbejdede beslutningstræ. Kontrakten i casen indeholdt 

følgende elementer: 

• Computere 

• Office-pakken 

• Licens 

• Kursus i X-pro 

• Specialdesignet software, X-Pro 

 

På baggrund af regelsættet i IAS 11 og IAS 11 er det vurderet at kurset, licensen og computerne med 

installeret Office-pakke, skulle indregnes separat. Dette skyldes, at der ikke foreligger nogen generel 

returret på produkterne, som ikke vurderes at: 

• være indenfor virksomhedens kontrol og sandsynlig. 

• at de er individuelt forhandlet,  

• der foreligger en selvstændig værdi  

• og omkostninger kan for hvert element identificeres.  

 

Det specieldesignede software og installation er vurderet at skulle indregnes samlet, da sammen-

hængen er vurderet væsentlig for Virksomheds A accept af kontrakten. 
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Tidspunktet for indregning er ligeledes forskelligt for de enkelte elementer. Indtægten på kurset og 

computere med installeret software er således taget på tidspunktet for leveringen.  

 

Indregningen af omsætningen fra licensen er taget løbende over licensen løbetid. Indregningen af 

det specialdesignede softwaresystem er dog foretaget efter færdiggørelsesgraden, fordelt ud over de 

tre år, hvor udarbejdelsen af softwaren foretages. 

 

Casen viser således at softwarevirksomheder skal foretage en meget nøje gennemgang af deres ind-

gåede kontrakter. Det skal således for hvert element vurderes, om der kan ske separation og efterføl-

gende skal det vurderes om elementet opfylder indregnings kriteriet efter IAS11 eller IAS 18. Dette 

vil have betydning for hvorledes og hvornår indregningen af omsætning for kontrakten sker.  
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5 Konklusion 

Denne afhandlings formål var at besvare følgende spørgsmål ” Hvilke indregningskriterier er der for 

multiple elementer efter IFRS, og hvilke regnskabsmæssige udfordringer giver disse for software-

virksomheder ved indregning af omsætningen i praksis?”Dette er udført ved gennemgang af såvel 

internationale som amerikanske regnskabsstandarder og drøftelse af konkrete problemstillinger ved 

indregning af en casebaseret kontrakt for en softwarevirksomhed, der sælger såvel hardware, som 

software og andre hertil relaterede services via en multipel kontrakt. 

 

Udfordringerne for indregning af omsætning for softwarevirksomheder relaterer sig til transaktioner 

såsom udvikling af software, licens på software, kundesupport og andre hertil relaterede services. På 

grund af de forskellige typer af elementer en kontrakt kan indeholde, kan det være svært for soft-

warevirksomheder, at foretage indregning og måling af omsætning i henhold til relevant regnskabs-

praksis.  

 

IAS 11 og IAS 18 regulerer indregning og måling af omsætning. I henhold til IAS 18’s definition af 

omsætningen, vedrører omsætningen udelukkende forhold, der vedrører den ordinære og primære 

drift hos virksomheden. IAS 18 omfatter tre typer af omsætningstransaktioner, salg af varer for ek-

sempel computere, salg af tjenesteydelser – som for eksempel kursus i brug af et softwaresystem, og 

andres brug af virksomhedens aktiver, så som salg af licens til et softwaresystem. For disse typer af 

omsætningstransaktioner gælder, at omsætningen og omkostningerne skal kunne måles pålideligt, og 

det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Derudover 

skal virksomheden ved salg af varer, herunder computere, have overført alle væsentlige risici og 

fordele til køberen, og softwarevirksomhedens ledelsesmæssige engagements kontrol over elemen-

terne skal være ophørt, før omsætning kan indregnes.  

 

IAS 18 indeholder de principper for den regnskabsmæssige behandling af omsætningen og er op-

bygget som en principbaseret standard. IAS 18 behandler ikke nogen specifikke brancher. Hvis en 

softwarekontrakt opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, skal omsætningen indregnes i hen-

hold til IAS 11, da denne anvendes analogt på salg af specialdesignet softwareløsninger. Definitio-

nen af en kontrakt i henhold til IAS 11 regulerer, at der skal være tale om en bindende kontrakt, der 

er indgået mellem begge parter om udarbejdelse af et eller flere aktiver, som er nært forbundne eller 

indbyrdes afhængige. Derudover skal der være tale om en kontrakt, der er individuelt forhandlet, 

hvor aktivet er produceret specielt til kunden, således at design, teknologi og software er individuali-

seret.  
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Softwarekontrakter skal under visse betingelser indregnes efter produktionsmetoden, baseret på kon-

traktens færdiggørelsesgrad. Det er dog et krav, at udfaldet af softwarekontrakten kan måles pålide-

ligt, hvilket bedømmes ud fra en række kriterier. Brug af produktionsmetoden betyder, at software-

projektet indregnes til salgsværdi af den udførte del af projektet, således at softwarevirksomheden 

eksempelvis kan medtage 50 % af salgsværdien jævnfør den indgåede kontrakt, når softwareprojek-

tets færdiggørelsesgrad kan opgøres til 50 %. Hvis udfaldet ikke kan måles pålideligt, skal der ind-

regnes omsætning svarende til de afholdte omkostninger, hvis det anses for sandsynligt, at disse kan 

genindvindes. I forlængelse heraf foreskriver IAS 11, at der skal hensættes til tab i det regnskabsår, 

hvor det konstateres, at det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige den samlede 

omsætning.  

 

Både IAS 18 og IAS 11 regulerer de situationer, hvor transaktioner skal separeres. Både regulerin-

gen, efter IAS 18 og IAS 11 er ikke særlig specifik i deres formulering af, hvorledes multiple salg 

skal identificeres, og hvordan en separation skal foretages i praksis. Dette betyder, at softwarevirk-

somhederne i høj grad skal basere deres indregning og måling af denne type transaktioner på vurde-

ringer frem for konkret regulering. Til at supplere IAS 18 og IAS 11 kan virksomhederne med fordel 

hente inspiration i U.S. GAAPs ASC 605-25 til brug for deres konkrete vurdering af indregningen af 

omsætningen. Der gives efter ASC 605-25 vejledning til detailregulering for indregning og måling 

af omsætning på multiple elementer.  

 

Reguleringen efter ASC 605-25 opstiller to kriterier, der skal være opfyldt, før der kan ske separati-

on af elementerne i en softwarekontrakt. Det første kriterium er, at det leverede element skal have en 

selvstændig værdi for køber. Det andet kriterium er, at hvis softwarekontrakten inkluderer en gene-

rel returret vedrørende tilbagelevering af den allerede leverede vare, og såfremt der ikke sker leve-

ring af nogle endnu ikke leverede elementer, så skal leveringen af det ikke leverede element være 

sandsynlig og i væsentlig grad under virksomhedens kontrol. Efter gennemgangen af ASC 605-25, 

er standarden vurderet som værende i overensstemmelse med IFRS’ regelsæt, og den kan derfor 

bruges til inspiration.  

 

For softwarevirksomheder kan der opstår udfordringer ved vurdering af, om der foreligger en selv-

stændig værdi, når elementet ikke sælges separat. Softwarevirksomheden skal således for at kunne 

vurdere, om der foreligger en selvstændig værdi, tage stilling til, hvorvidt produktet sælges separat 

af andre leverandører. I disse situationer bør type og produktets funktion klarlægges, for at sikre at 



Indregning af omsætning på multiple elementer Kandidatafhandling 2010 

71 
 

der er tale om samme type element. Hvis konkurrentens element kan træde i stedet for leverandørens 

produkt, vil kriteriet for selvstændig værdi være opfyldt. Andre indikatorer på, at en konkurrerendes 

produkt kan benyttes til at vurdere, at der foreligger en selvstændig værdi kan være, hvor den kon-

kurrerende leverandørs elementets målgruppe og pris i overvejende grad er identisk med virksomhe-

dens element. I tilfælde, hvor der vil blive pådraget større omkostninger for at kunne få konkurren-

tens element til at fungere på samme måde, som leverandørens, vil det resultere i en væsentlig for-

ringelse af købers værdi af det pågældende element og kriteriet for selvstændig værdi vil således ik-

ke være opfyldt.  

 

Hvis selvstændig værdi ikke kan opfyldes ved, at konkurrenten har et element, der kan træde i stedet 

for leverandørens, vil der skulle ses på købers mulighed for at videresælge elementet. Køber skal 

kunne videresælge produktet til en pris, der i al væsentlighed vil kunne indbringe det samme som 

virksomheden salgspris på produktet. Hvis køber således videresælger produktet til en pris, der er 

væsentligt lavere end den reelle salgspris, er kriteriet ikke opfyldt. Denne vurdering baseres ud fra, 

at opfyldelse af kriteriet er baseret på, at køber har mulighed for at videresælge produktet på et andet 

marked. Hvis et sekundært marked ikke eksisterer for salg af et element, skal der foretages en om-

hyggelig vurdering af, hvorfor et sådant marked ikke foreligger.  

 

Dette kan indikere, at elementet ikke har en selvstændig værdi for køber, da sandsynligheden for at 

køber vil kunne videresælge elementet vil være ubetydeligt. Hvis der er tilfælde, hvor køber i for-

hold til kontrakten er afskåret fra at kunne videresælge elementet, indikerer dette umiddelbart også, 

at elementet ikke har en selvstændig værdi. Der vil dog være tilfælde hvor selvstændig værdi vil væ-

re opfyldt. Dette kan være i de tilfælde, hvor leverandøren har ydet en væsentlig rabat på salgsprisen 

til køber og derfor ikke vil have, at køber videresælger produktet med fortjeneste. Det samme er 

gældende, hvis køber har modtaget rettighederne til brug af leverandørens licens på et givent pro-

dukt, som køber har kontraktuelt forbud mod at viderelicensere til andre, således at softwarevirk-

somheden beskyttes mod ikke at kunne få indtjening fra fremtidige kunder. 

 

I afhandlingen er andet kriterium, generel returret, ligeledes behandlet. Her er det generelt lettere for 

virksomheden at fastslå, at kriteriet er opfyldt, hvor der ikke foreligger en generel returret. Udfor-

dringen opstår, når der foreligger en generel returret. Hvis der foreligger en generel returret på et 

leveret element, vil der i tilfælde af, at der ikke sker levering af et element, skulle vurderes at det er 

sandsynligt, at leveringen vil ske, samt at det er væsentligt inden for virksomhedens kontrol. Først 

her kan der ske separation.  
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For at der kan være tale om, at leveringen er sandsynlig, må den eneste grund til at der ikke kan ske 

levering være at der er sket en uforudset hændelse. Derudover for at der kan være tale om at leverin-

gen er væsentlig indenfor virksomhedens kontrol, så skal der være tale om elementer softwarevirk-

somheden levere på rutinemæssigbasis.   

 

Afhandlingens formål har været at beskrive indregningskriterierne for indregning af omsætning af 

multiple elementer. På baggrund af den opstillede teori i kapitel 2 og 3, samt den teoretiske analyse i 

kapitel 3 er der udarbejdet et beslutningstræ, der viser kriterierne for separation, samt hvorledes ind-

regningen af omsætningen vil skulle foretages. På baggrund af analysen i kapitel 4 vil virksomheder 

være i stand til at følge beslutningsflowet i beslutningstræet og derigennem sikre korrekt indregning. 

 

Anvendelsen af disse opstillede kriterier er eksemplificeret på den konstruerede kontrakt. Kontrak-

ten er konstrueret ud fra elementer, som er fundet typiske for faktiske kontrakter i softwarebranchen. 

Den omfatter elementer i form af salg af specialdesignet software, salg af hardware med installeret 

software, samt salg af licensrettigheder. Konklusionen for kontrakten er, at hardware med installeret 

software samt kursus og licens alle kan ses som separate elementer på baggrund af de opstillede kri-

terier. Det specialdesignede software, skal dog ses samlet med installationen, da installationen vur-

deres at være væsentlig for softwaren, X-Pro. Indregningen er foretaget på baggrund heraf, i forhold 

til de opstillede indregningskriterier i IAS 11 og IAS 18. Det er således observeret at det specialde-

signede softwaresystem og installation skal indregnes efter produktionsmetoden over de 3 år, hvor 

kontrakten udføres – ud fra en af softwarevirksomheden opgjort færdiggørelsesgrad. Hvor compute-

re med installeret software kan indregnes ved levering, efter salgsmetoden. 

 

På trods af det opstilledes beslutningstræ, og detailreguleringen i U.S. GAAP viser denne afhandling 

at indregning og måling af omsætningen på kontrakter med multiple elementer fortsat vil indeholde 

væsentlige vurderinger og skøn i henhold til konkret gennemgang af de indgåede kontrakter. Der 

skal med andre ord ikke ændres meget på formuleringer i softwarekontrakten, før det vil blive rele-

vant, at foretage anden vurdering af indregningen af omsætningen. Det er dog min vurdering, at brug 

af teorien i afsnittene 2 og 3 samt gennemgang af beslutningstræet, vil kunne bruges til sikring af 

overholdelse af regnskabsstandarderne, således at virksomheder herved kan dokumentere deres 

overvejelser omkring indregning og måling af nettoomsætning på sådanne komplicerede kontrakter.  
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6 Perspektivering69 

Omsætningen er, som nævnt en af de væsentligste regnskabsposter til brug for den eksterne regn-

skabsbrugers vurdering af virksomhedens resultat og udvikling. De to hoved standarder for indreg-

ning af omsætning efter IFRS IAS 11 og IAS 18, kan ud over indregning af de simple transaktioner, 

være svære at fortolke og anvende. Specielt opstår der problemer når der skal foretages indregning 

af omsætning for kontrakter med multiple elementer. Således har både IASB og FASB vurderet at 

regelsættene for indregning af omsætning har behov for at blive revurderet.  

 

IASB og FASB har således indgået et fælles projekt, konvergensprojektet der har været undervejs 

siden 2002 og vil blive afsluttet ifølge nuværende prognoser juni 2011. Konvergensprojektet tilsigter 

en harmonisering af den internationale regnskabsregulering og de amerikanske standarder. Med 

konvergensprojektet udarbejdes fælles standarder for IFRS og U.S GAAP for indregning af omsæt-

ning. Der søges derigennem at skabes en ensartet og mere præcise regnskabsstandarder for indreg-

ning af omsætning. 

 

Status på konvergensprojektet, som forventes afsluttet i 2011. Der foreligger nu et høringsudkast, 

der havde kommenteringsfrist i oktober 2010. Høringsudkast 70 behandler netop indregning af om-

sætning på software kontrakter, og er derfor relevant for nærværende afhandling. 

 

Forslagene der foreligger i det netop udgivne høringsudkast vedrørende indregning af omsætning og 

skitsere en model med 5 step, der skal gennemgås for at beslutte kontraktens beløbsmæssige størrel-

se samt hvornår registreringen af omsætningen kan foretages. Disse fem step er følgende: 

 

1. Identificer den indgåede kontrakt/kontrakter med kunden 

2. Identificer de separate forpligtelser der skal leveres af leverandøren til kunden 

3. Fastslå transaktionens pris 

4. Alloker transaktionens pris til de separate forpligtelser i kontrakten 

5. Indregn omsætningen når hver separat forpligtelse er opfyldt. 

 

Høringsudkastet foreslår en standard indregning af omsætning der opstår I forbindelse med transak-

tioner indgået med kunder. Omsætningen indregnes efter høringsudkastet når kontrollen over ele-

                                                
69 Exposure Daft “Revenue from Contracts with Customers” 
70 Exposure Draft 
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mentet overføres til kunden, modsat til de nyværende standarder hvor omsætningen kan indregnes 

når risikoen overgår. Dette beskrives således: 

 

“when the customer has the ability to direct the use of, and receive the benefits from, the good or 

service”. 

 

Indregningen for nogle transaktioner vil således umiddelbart ikke blive påvirket af denne ændring af 

standarden. I de tilfælde hvor der dog er tale om længerevarende kontrakter og tjenesteydelser, vil 

dette høringsudkast få væsentligt betydning for indregning og måling af omsætningen på sådanne 

projekter. 

  

Der er dog i høringsudkastet introduceret et begreb ”continuous transfer of control” (kontinuerlig 

overførsel af kontrol), her vil virksomheden således kunne indregne omsætningen løbende. Hø-

ringsudkastet viser følgende tilfælde hvor der er sket kontinuerlig overførsel af kontrollen: 

 

1. Køber har en ubetinget forpligtelse til at betale 

2. Kunden har ejendomsretten 

3. Køber har fysisk besiddelse 

4. Designet eller funktionen af elementet er kundespecifikt 

 

Det fremgår ikke af høringsudkastet under hvilke situationer kontinuerlig overførsel kan blive de-

monstreret. Ingen af de fire indikatorer, viser om der rent faktisk er sket overførelse af kontrollen af 

elementet. Alle disse indikatorer bliver således nødt til at blive slået fast på baggrund af kontrakten.  
 

Som høringsudkastet foreligger nu vil der således være store ændringer på vej til hvorledes indreg-

ning af omsætningen skal foretages. Softwarevirksomheder der således i dag anvender produkti-

onsmetoden, risikerer først at kunne tage indregning af omsætningen, når produktet er leveret til kø-

ber. Specielt med henblik på længerevarende software projekter og serviceydelser.  
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8 Bilag 1 

 

Leverandøraftale 

§ 1. PARTERNE 

Aftalen indgås mellem 

Navn: Virksomhed A 

 
Adresse:   

 
Tlf.  

 
Fax/e-mail  

 
- i det følgende benævnt ”kunden” 

og 

Navn: IT A/S  

 
Adresse  

 
Tlf.  

 
Fax/e-mail  

 
- i det følgende benævnt ”leverandøren” 
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§ 2. YDELSEN 

Leverandøren forpligter sig til at levere nedenstående produkter og ydelser på de i nærværende afta-

les betingelser: 

• 10 Computere med installeret Office pakke  

• X-Pro – special designed software  

• Licens til brugen af Dat-Com – standard software  

• 1 kursus i brugen af X-Pro  

 

§ 3. LEVERING OG KVANTUM 

Leverandøren garanterer at kunne levere 10 computere med Windows styresystem og Office pakke 

installeret samt 1 års licens til brug af Dat-Com ved aftalens indgåelse. Leverandøren garanterer at 

kunne levere det specielt designede software program, X-Pro, indenfor en tidsramme på 2 år fra af-

talens indgåelse. Leverandøren garanterer at kunne afholde et kursus i brugen af X-Pro senest 1 uge 

fra levering af X-Pro og i aftale med kunden. Levering sker hos kunden. 

 

Der henvises til ” UNDERAFTALE – UDVIKLING AF X-PRO” for nærmere beskrivelse af leve-

ringsbetingelser for X-Pro.  

 

§ 4. BETALING 

Den samlede pris udgør kr. 7.680.000. Der henvises til betalingsplanen nedenfor for særskilt pris på 

produkter og ydelser. Prisen er eksklusiv moms. Faktureringen sker jf. nedenstående betalingsplan 

og betaling skal ske senest 30 dage derefter. 

 

Betalingsplan: 

Virksomhed A skal betale et upfront fee for 

udarbejdelsen af softwaren X-pro. 

 

DKK 1.000.000 

Computere DKK 500.000 

Uddannelse i brug af X-Pro DKK 60.000 

På tidspunktet for implementering af  X-Pro, 

hos kunden. 

DKK 5.000.000 

Opdatering ved endelig kundeaccept af X-Pro.  DKK 1.000.000  

Årlig licens – Dat-Com DKK 60.000 
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§ 5. EJENDOMSRET TIL PRODUKT OG YDELSE 

Kunden har ejendomsrettighederne til computerne samt de installerede Office-pakker og styresyste-

mer. Leverandøren har ejendomsret over Dat-Com. Såfremt der i kontraktens løbetid gøres patenter-

bare opfindelser i naturlig forlængelse af Dat-Com, tilhører disse opfinderen. 

Der henvises til ” UNDERAFTALE – UDVIKLING AF X-PRO” for nærmere beskrivelse af 

ejendomsretten til X-Pro. 

 

§ 6. PRODUKTANSVAR 

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. 

 

§7. MANGLER 

Ved levering skal kunden foretage en undersøgelse af det leverede. Hvis der konstateres mangler 

ved det leverede, skal kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give leverandøren 

meddelelse herom. Leverandøren er pligtig til at afhjælpe manglen eller foretage omlevering inden 

rimelig tid og ikke senere end 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen. Sker afhjælpning eller om-

levering ikke inden for ovennævnte tidsfrist, er kunden berettiget til at kræve afslag i købesummen 

eller til at hæve aftalen. 

 

§ 8. FORSINKELSE 

Ved forsinkelse skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele kunden herom samt oplyse om 

forventet leveringstid. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringsti-

den med 14 dage som rettidig levering. Kunden er i forbindelse med forsinkelse berettiget til at kræ-

ve erstatning for det tab, denne misligholdelse måtte påføre kunden. Kunden er berettiget til at hæve 

aftalen, hvis leveringen udebliver i urimelig lang tid. 

 

§ 9. ANDEN MISLIGHOLDELSE 

Såfremt kunden misligholder nærværende aftale groft, herunder nægter at aftage den af leverandøren 

producerede ydelse, samt undlader at betale forfaldne fakturaer, kan leverandøren ophæve nærvæ-

rende aftale ved skriftlig meddelelse til kunden. Leverandøren fortaber herved ikke retten til andre 

misligholdelsesbeføjelser. Leverandøren kan kræve erstatning for det tab, denne lider, såfremt kun-

den ikke inden rimelig tid, efter at leverandøren skriftligt har opfordret hertil, erlægger betaling i 

overensstemmelse med nærværende aftale. 
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Såfremt en part bliver insolvent, hvorved dennes bo tages under insolvensbehandling, kan den anden 

part omgående hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til den insolvente eller dennes bo. 

 

§ 10. OPHØR 

Partnerne kan opsige nærværende aftale, for computerne med installeret Office-pakke og licens med 

1 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, idet dog igangsatte arbejder, der ikke med ri-

melighed kan annulleres, vil blive udført af leverandøren, til levering hos kunden.  

Der henvises til ” UNDERAFTALE – UDVIKLING AF X-PRO” for nærmere beskrivelse af ud-

trædelsesadgang for X-Pro. 

 

§ 11. LOVVALG OG VÆRNETING 

Aftalen er underkastet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af nærværende aftale, afgøres endeligt 

og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede eller valgte voldgiftsmænd. 

 

 

UNDERAFTALE – UDVIKLING AF X-PRO 

§ 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 

Denne underaftale indeholder bestemmelser vedrørende udarbejdelse af softwareprogrammet X-Pro.  

Det er mellem leverandør og kunde aftalt at udarbejde et software system, der er tilpasset kundens 

virksomhed. 

 

§ 2. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER 

Leverandøren skal levere software systemet X-Pro, der stemmer overens med de af kunden aftalte 

betingelser. X-Pro skal indgå i kundens øvrige it-miljø (IT systemer, styresystemer mv.). Det pro-

grammel som leverandøren levere skal kunne implementeres med kundens it-miljø. Det er en forud-

sætning herfor, at der ikke i kundens it-miljø forekommer fejl, der har betydning for leverandørens 

opfyldelse af implementering. Spild i leverandørens produktion bæres af leverandøren.  

 

§ 3. AFKLARINGSFASE 

Umiddelbart efter kontraktens indgåelse igangsættes en afklaringsfase, hvor det er formålet at un-

dersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere kravspecifikationen, samt om kun-

dens it-miljø lever op til kravene. 
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Afklaringsfasen gennemføres som et samarbejde, hvor leverandøren iværksætter de aktiviteter, der 

anses nødvendige for at leverandøren kan opnå en yderligere detaljeret indsigt i kundens forret-

ningsgange, behov og it-miljø. Samtidig bibringes kunden en detaljeret indsigt i programmellets 

funktioner og muligheder. På grundlag heraf skal hver part fremkomme med eventuelle forslag til 

præciseringer og suppleringer af kravspecifikationen. 

 

Afklaringsfasen er et kort og intensivt forløb, hvor hver af parterne skal yde en betydelig indsats, 

herunder deltage i analyser, workshops og demonstrationer.  

 

I det omfang parterne foreløbig opnår enighed om præciseringer og suppleringer, skal der udarbej-

des udkast herom, og der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer 

og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til leverandøren og eventuelle andre vilkår. 

 

Efter eventuelle nødvendige it reparationer og korrektioner forelægges det samlede udkast til tilrettet 

kravspecifikation med beskrivelse af konsekvenser for kunden til godkendelse. Kunden skal herefter 

inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele, om det modtagne kan godkendes. 

 

Såfremt der ikke opnås enighed om at præcisere eller supplere kravspecifikationen, jf. definitionen 

heraf, gælder denne uændret. 

 

§ 4. UDTRÆDELSESADGANG 

Frem til kundens godkendelse efter § 3, i underaftalen, næstsidste afsnit, eller til 10 arbejdsdage ef-

ter endelig konstatering af, at der ikke kan opnås enighed om at præcisere eller supplere kravspecifi-

kationen, har kunden ret til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at udtræde af nærværende kon-

trakt.  

 

Ved sådan udtræden bortfalder begge parters forpligtelser til videre opfyldelse af nærværende kon-

trakt.  

 

Materiale, så som rapporter, skemaer og diagrammer, samt viden, der er frembragt i afklaringsfasen 

frem til udtrædelsestidspunktet, kan kunden anvende til alternativ opfyldelse af kundens behov. Ret-

ten omfatter dog ikke prototyper eller forretningshemmeligheder, der er relateret til de produkter, 

der skulle leveres i henhold til kontrakten.  
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Ved udtræden af indeværende aftale vil der ikke ske tilbagebetaling af det allerede betalt upfront fee. 

 

§ 5. ÆNDRINGER 

I perioden efter afklaringsfasen kan begge parter fremsætte anmodninger om ændringer efter neden-

stående retningslinjer. 

 

Også efter ændringer sker levering på nærværende kontrakts vilkår, medmindre andet er aftalt. 

 

Kundens ændringsanmodninger 

Kundens ændringsanmodninger skal fremsendes skriftligt til leverandøren.  

 

Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen udarbejde et estimat over det vederlag, 

der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et løsningsforslag. Estimatet fremsendes til 

kunden for dennes godkendelse. Såfremt løsningsforslaget accepteres, bortfalder leverandørens ve-

derlag for udarbejdelsen.   

 

Såfremt løsningsforslaget ikke accepteres, kan leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbej-

delsen af løsningsforslaget. Vederlaget opgøres efter dokumenteret medgået tid og leverandørens til 

en hvis tid opgjorte timepriser samt under hensyntagen til leverandørens estimat.  

 

Såfremt leverandøren i løsningsforslaget påviser, at ændringsanmodningen af tekniske eller væsent-

lige funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, kan denne nægte at efterkomme en ændrings-

anmodning. 

 

Leverandørens ændringsanmodninger 

Hvis leverandøren ikke er bekendt med forhold på kontraktsindgåelsestidspunktet, som kunden skul-

le gøre leverandøren bekendt med, og dette medføre meromkostninger. Dækkes dette af kunden. 

Såfremt leverandøren ønsker at foretage ændringer i forhold til det aftalte, fremsættes anmodning 

herom til kunden.  

 

Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen behandle denne fo-

respørgsel og meddele, hvorvidt ændringsanmodningen kan imødekommes. I tilfælde, hvor det er 

nødvendigt for at undgå væsentlige tab for leverandøren, er kunden forpligtet til at acceptere æn-
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dringer, der kun i ubetydelig grad påvirker kundens nytte af systemet, og som ikke påfører kunden 

yderligere omkostninger eller tab. 

 

§ 6. LEVERINGSSTED OG LEVERING 

Levering af X-Pro, vil ske senest to år efter indgåelse af nærværnede kontrakt. Leverandøren levere 

systemet hos kunden og tilknyttede ydelser, herunder installation, leveres samme sted. Leverandøren 

bærer risikoen for systemet indtil overtagelsesdagen. Ejendomsrettigheder, brugsrettigheder og an-

dre rettigheder overgår på overtagelsesdagen. 

 

§ 7. KUNDENS DELTAGELSE 

Kunden er forpligtet til aktivt at medvirke til leverandørens opfyldelse af nærværende kontrakt, her-

under ved at stille oplysninger til rådighed, at stille medarbejdere til rådighed, at stille lokaler og an-

dre faciliteter til rådighed, at deltage i overtagelsesprøven og afvikle driftsprøven. 

 

Ressourcer eller relevante medarbejdere skal være tilgængelige til at besvare spørgsmål indenfor 

rimelig tid. 

 

§ 8. AFPRØVNING 

Afprøvning af systemet foretages af leverandøren i et lukket testmiljø af leverandørens programmø-

rer, før der køres en driftsprøve i kundens eget test miljø i samarbejde med kundens egne medarbej-

dere. Fejl og mangler i henhold til de aftalte systemspecifikationer vil blive rette straks af leverandø-

ren. 

  

Kunden skal uden ugrundet ophold efter driftsprøven udstede skriftlig godkendelse heraf til leveran-

døren. Hvis der ikke foretages godkendelse eller anden tilbagemelding omkring fejl uden ugrundet 

ophold, har kunden ikke udtrædelsesadgang. 

 

Fejl der opstår indenfor en måned efter leveringen vil blive rettet straks af leverandøren. 

 

§ 9. VEDLIGEHOLDELSE 

Efter levering og implementering forestår kundens selv for vedligeholdelse af softwaren.  

 

§ 10. TAVSHEDSPLIGT, TEKNISKE DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR 
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I aftaleperioden såvel som efter denne påhviler det parterne at iagttage ubetinget tavshed omkring 

erhvervshemmeligheder, ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter og alle andre oplys-

ninger, som parterne måtte komme i besiddelse af, og som ifølge sagens natur er fortrolige. 

Denne loyalitets- og hemmeligholdelsespligt påtages ud over parterne også af deres ansatte, fuld-

mægtige eller andre, der som led i leveringen af ydelsen, kommer i besiddelse af ovennævnte fortro-

lige oplysninger. Det påhviler hver part at tilse, at denne forpligtelse påtages. 

Materiale - herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til leverandøren i 

forbindelse med opfyldelse af aftalen, eller som kunden har betalt fuldt ud - er kundens ejendom. 

Leverandøren forpligter sig til at opbevare materialet på en betryggende måde, således at det ikke 

kommer til uvedkommendes kendskab. Leverandøren forpligter sig ydermere til på opfordring fra 

kunden at tilbagelevere materialet uden ugrundet ophold. Materialet skal tydeligt mærkes som væ-

rende kundens ejendom og opbevares adskilt fra andre genstande af lignende art. Leverandøren for-

pligter sig til at vedligeholde materialet for egen regning og bærer risikoen for dets eventuelle be-

skadigelse eller bortkomst, så længe det er i leverandørens varetægt. 

 

§ 11. EKSKLUSIVITET 

Materiale og knowhow - herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til le-

verandøren i forbindelse med opfyldelse af aftalen, eller som kunden har betalt fuldt ud - må af leve-

randøren kun benyttes til udførelse af arbejde for kunden. 

Såfremt leverandøren i aftaleperioden udvikler tekniske forbedringer, skal kunden oplyses om disse. 

 

§ 12. RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION 

Kunden erhverver rettigheder til det leverede programmel og dokumentation ved endt betaling.  

 

§ 13. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 

Leverandøren indestår for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller 

ophavsrettigheder.  

 

Indeståelsen forudsætter, at kunden straks giver leverandøren skriftlig meddelelse, når kunden bliver 

opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at kunden bistår leverandøren under sagen i for-

nødent omfang. 

 


