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1.0 Executive summary 

This thesis is the conclusion of the Cand.merc.aud. Study at Copenhagen Business School.  

 

Our thesis is based on which informative level that annual reports prepared according to IFRS has 

and the accounting policies of intangible assets under IFRS. The debates on intangible assets and 

goodwill have existed for many years. The development of the economy towards a knowledge 

based economy where companies annual reports contain more intangible assets than previously, 

has led to an information gap between companies and users of the annual report. Therefore the 

need for more information than financial information has increased.  

 

In this thesis we have examined the relevant accounting policies according to IFRS, which 

companies is obliged to follow regarding intangible assets, as we have reviewed the basic system 

and conceptual framework on which IFRS is based.   

 

The above mentioned information gap between companies and a user has made us want to 

examine, whether the information needs an analyst have, is covered in an annual report prepared 

according to IFRS. We have selected annual reports from companies in the pharmaceutical 

industry, which we have analyzed according to the recommendations in Value Reporting in order 

to assess whether companies annual reports in 2008 cover the needs for an analyst in a valuation 

process.  

 

We conclude finally that the annual reports prepared according to IFRS, in which intangible 

assets are included, is comprehensive, and in accordance with the accounting requirements and 

the financial information is supplemented by non-financial information. We believe companies 

experience this due to pressure from the outside world. This trend is a positive trend, as more 

information is given to users, analysts and the market. In our opinion information prepared in 

annual report prepared according to IFRS in the pharmaceutical business still do not give an 

analyst the needed information to give an evaluation of a company. 
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1.1 Forord  

Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på Cand.merc.aud. studiet på 

Copenhagen Business School. I henhold til studievejledningen, står Cand.merc.aud. for 

candidatus mercaturae et auditoris og er studiet for revisorkandidater. Betegnelsen svarer til den 

engelske: Master of Science in Business Economics and Auditing1.  Cand. merc. aud. studiet 

udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor.  

 

Vores afhandling har taget særligt afsæt i den informationsværdi, som årsrapporten har i relation 

til den eksterne værdiansættelse af virksomheden, når virksomhedens værdiskabelse i særlig grad 

sker på baggrund af immaterielle aktiver.  

 

Vi har derfor på den baggrund med denne afhandling villet sætte fokus på de problemstillinger 

regnskabsaflægger, skal være opmærksom på, når der aflægges regnskab og regnskabet 

indeholder immaterielle aktiver.  

 

Årsagen til vores interesse er blandt andet, at immaterielle aktiver – herunder almindelig goodwill 

– i tidens løb har været debatteret meget. Såvel regnskabsaflæggere, revisorer og andre 

professionelle regnskabsfolk, men også forskere, lovgiver o.a. har deltaget i debatten om disse 

uhåndgribelige elementer, som antageligvis har en værdi for den regnskabsaflæggende 

virksomhed.  

 

Vi har derfor som et hovedtema for kandidatafhandlingen valgt at fokusere på regnskabsbrugeres 

informationsbehov i relation til immaterielle aktiver. I særlig grad den regnskabsmæssige 

behandling af disse. Det skyldes den stigende grad af betydningen af immaterielle aktiver i 

virksomhedernes finansielle rapportering. Da virksomhedernes regnskaber i øget grad indeholder 

immaterielle aktiver, er rapporteringen herom essentiel i relation til omverdenens forståelse heraf, 

og dermed den nytteværdi som regnskabsbrugerne har af virksomhedens regnskabsaflæggelse.  

 

Den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver har vi set på i forhold til International 

Financial Reporting Standards (IFRS), som er den regnskabsmæssige begrebsramme og det 

                                                 
1 Bekendtgørelse om revisorkandidatuddannelsen, Bek.nr. 588 af 21/6 2001 som ændret ved Bek.nr. 899 af 7/11 
2002. 
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standardsystem, som alle børsnoterede virksomheder i EU, skal aflægge regnskab efter. Samtidig 

har en række øvrige lande i Europa, Asien og resten af verden, valgt at implementere IFRS i 

deres regnskabsaflæggelse. Derudover foregår et stort konvergensprojekt i samarbejde med 

FASB, den amerikanske standardudsteder. Vi ser derfor IFRS, som særdeles vigtig i forhold til 

den udvikling, der foregår indenfor den regnskabsmæssige behandling af regnskabsposter – 

herunder immaterielle aktiver.  

 

Rapporteringen af immaterielle aktiver rummer udfordringer indenfor den regnskabsmæssige 

indregning og måling samt vedrørende informationer af ikke-finansiel karakter. Sidstnævnte 

element har vi inddraget i opgaven ved en undersøgelse af den udvikling, der er foregået på 

verdensplan, omkring forbedring af regnskabsaflæggelsen på frivillig basis. Vi har særligt set på 

begrebet Value Reporting og hvordan dette koncept kan supplere IFRS-regnskabet, som det skal 

udarbejdes p.t.     

 

Afhandlingen er afsluttet ultimo maj 2009, efter 6 måneders spændende og udfordrende 

opgaveskrivning.  

 

Solbjerg Plads, d. 27. maj 2009 

 

 

 

___________________________  _____________________________ 

René Andersen   John Nielsen 
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2. Problemformuleringsprocessen 

2.1. Indledning 
Som omtalt i vort forord har vi med denne opgave ønsket at sætte fokus på informationsværdien i 

årsrapporten til brug for ekstern værdiansættelse, herunder den regnskabsmæssige behandling af 

immaterielle aktiver i relation til IFRS. Det skyldes, at virksomhedens egentlige værdi kan være 

anderledes end den værdi, som afspejles efter de regnskabsmæssige regler. I virksomhedernes 

regnskaber indgår immaterielle aktiver i stigende grad, og de krav og regler, som blandt andet 

udtrykkes gennem IFRS standardsystemet kommer under pres, når man ser det i forhold til den 

informationsværdi, som begrebsrammen anfører, er et kvalitativt aspekt.  

 

Vi har derfor vurderet, at spørgsmålet i den sammenhæng i første omgang er hvilke konkrete 

regnskabsmæssige krav der stilles i IFRS vedrørende immaterielle aktiver – Er der for den 

regnskabsaflæggende virksomhed tale om lettilgængelige regler eller er der tale om regler, som 

stiller regnskabsaflægger overfor store udfordringer og måske ligefrem kan opfattes som 

begrænsende for virksomheden.  

 

For at forstå baggrunden for de konkrete regler, anser vi det for nødvendigt at belyse 

sammenhængen mellem grundlæggende økonomisk teori og så den begrebsramme, som IFRS 

standardsystemet bygger på.  

 

I og med, at økonomiens udvikling de seneste 20-30 år, økonomien har bevæget sig i retning af 

en vidensøkonomi, og virksomhedernes regnskaber dermed indeholder langt flere vidensbaserede 

aktiver end tidligere, ligesom disse aktiver har fået en stigende betydning for virksomhedernes 

værdi fremadrettede muligheder, har vi anset det for interessant, at se på om det underliggende 

grundlag for regnskabsudarbejdelse med supplerende oplysninger, nu er tilstrækkeligt for så vidt 

angår immaterielle aktiver. I den sammenhæng har vi anset for interessant, at tage udgangspunkt i 

kapitalmarkeders interesse for virksomhedernes regnskaber. I særlig grad de behov som 

analytikere har i den forbindelse.  

 

I medierne sættes ofte spørgsmålstegn ved virksomheders værdi. I den sammenhæng er 

”værdien” udtryk for den pris som virksomhedens aktier handles til på kapitalmarkeder. Når 

virksomheden er underlagt objektive regler og krav til den finansielle rapportering, som i sagens 
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natur ikke kan fraviges, bliver kommunikationen mellem virksomheden og omverdenen derved 

yderligere vigtig for begge parter. Det skyldes, at virksomheden har behov for at være et 

attraktivt investeringsobjekt, for på den måde at tiltrække kapital, og omverdenens 

investeringsbehov er drevet af ønsket om formueforøgelse, såvel på kort som lang sigt. 

Analytikeres og investorers informationsbehov medfører automatisk en kritisk stillingtagen til de 

informationer, som virksomheden præsenterer, for derved – på baggrund af årsregnskab o.a. 

oplysninger – at foretage en alternativ værdiansættelse af virksomheden.   

 

I denne henseende har vi ønsket, at se generelt på disse forhold og specifikt i relation til 

virksomheder med forskning og udvikling. Kendetegnende herfor er ofte, at der er en betydelig 

tidsmæssig forskydning fra virksomheden foretager investeringen eller afholder omkostningen 

vedrørende denne forskning og udvikling, indtil tidspunktet for virksomhedens omsætning og 

indtjening. Grundlæggende skaber virksomheden mulighederne for indtjening på lang sigt, men 

afholder omkostningerne på kort sigt. Hvordan dette kommer til udtryk i årsregnskaber såvel 

finansiel som ikke-finansiel henseende, har vi ligeledes fundet interessant at beskæftige os med.   

 

2.2. Problemformulering 
Med udgangspunkt i de i forord og indledning beskrevne tendenser og formodninger, vil 

afdækning af afhandlingens hovedemne om den regnskabsmæssige behandling af immaterielle 

aktiver i henhold til IFRS samt muligheder for rapportering om ikke-finansielle forhold, ske på 

baggrund af nedenstående hovedspørgsmål. Spørgsmålet suppleres med en kort beskrivelse af 

hvilke forhold der vil være interessante at betragte i forbindelse med besvarelse af 

hovedspørgsmålet.  

 

Hovedspørgsmål: 

 

 

 

 

Da virksomhedens regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til lovgivning og regnskabsstandarder, 

vil det til besvarelse af hovedspørgsmålet være relevant med en grundig gennemgang af de krav 

til den finansielle rapportering vedrørende immaterielle aktiver, som forefindes i henhold til den 

relevante internationale regnskabsstandard. Dermed identificeres overfor regnskabsbrugerne – 

Hvilke forhold skal en analytiker være opmærksom på, ved værdiansættelse 
af en virksomhed – hvis værdiskabelse i særlig grad sker på baggrund af 
immaterielle aktiver - der aflægger årsrapport i henhold til IFRS?  
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herunder analytiker - de ofte meget konkrete krav, som virksomhederne er underlagt i 

regnskabsaflæggelsen.  

 

Indledningsvis vil det dog være formålstjenligt med en gennemgang af den underliggende 

økonomiske teori samt om IFRS-systemet, for dermed yderligere at underbygge, overfor 

regnskabsbruger, de regnskabsmæssige grundregler, som virksomhederne skal forholde sig til. 

IASB er den organisation, som udsteder IFRS regnskabsstandarder, og vi har i den sammenhæng 

anset strukturen af IASB for vigtig, for forståelsen af systemet bag de udarbejdede 

regnskabsstandarder, ligesom fundamentet for regnskabsstandarderne - i form af IFRS 

begrebsrammen – er vigtig for regnskabsaflægger at forstå.  

 

Til besvarelse af hovedspørgsmålet, vil det ligeledes være relevant med en gennemgang af 

eksisterende undersøgelser, der har haft til formål, at fastslå regnskabsbrugeres 

informationsbehov i relation til virksomhedernes værdiansættelse – herunder konceptet Value 

Reporting. Det vil ligeledes være relevant, at undersøge hvordan disse undersøgelser har påvirket 

udviklingen indenfor virksomhedernes regnskabsaflæggelse af ikke-finansielle informationer.  

 

Vi har en formodning om, at ikke-finansielle oplysninger ikke optræder i tilstrækkelig grad i 

virksomhedernes årsregnskaber, og vil derfor foretage en analyse af udvalgte årsrapporter – som 

forventeligt indeholder immaterielle aktiver - for derved at få be- eller afkræftet denne 

formodning.  

 

I besvarelsen af hovedspørgsmålet, har vi derfor fundet anledning til, at opdele den konkrete 

besvarelse i følgende delspørgsmål: 

Spm. 1.1. 

Hvordan skal en regnskabsaflæggende virksomhed behandle immaterielle aktiver i 

årsrapporten i henhold til IFRS?  

 

Spm. 1.2. 

Hvilke informationsbehov har analytiker i forbindelse med en vurdering af en 

virksomheds værdi?  
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Spm. 1.3  

Indeholder årsrapporter 2008 indenfor medicinalindustri informationer, som dækker 

analytikers informationsbehov til brug for værdiansættelse af virksomheden?  

 

2.3. Afgrænsning 
Vi vil i opgaven foretage en række afgrænsninger og forudsætninger for at fastsætte indenfor 

hvilke rammer problemformuleringen skal besvares. Disse afgrænsninger og forudsætninger er en 

nødvendighed for at skabe en opgave med et overskueligt indhold og omfang.  

 

Vi vil nedenfor redegøre for de overordnede afgrænsninger og forudsætninger som vi har 

foretaget i opgaven. I det omfang vi finder det nødvendigt for at klarlægge opgaven yderligere vil 

vi løbende i de enkelte afsnit afgrænse mere specifikt.  

 

Vi har i denne kandidatafhandling taget udgangspunkt i de internationale regnskabsstandarder, 

IFRS, herunder særligt IFRS begrebsramme og IAS 38 ”Immaterielle aktiver”. Øvrige 

internationale regnskabsstandarder af relevans for vort hovedemne, har vi foretaget referencer til i 

det omfang vi har fundet det vigtigt for afhandlingen. I den forbindelse henledes 

opmærksomheden på kapital ”5. Regnskabsmæssig behandling af immaterielle anlægsaktiver”, 

hvori vi inddrager IFRS 3 ”Virksomhedssammenslutninger”. En decideret gennemgang af øvrige 

regnskabsstandarder har vi derimod fravalgt. 

 

Vi har fravalgt at foretage gennemgang af tilsvarende standardsystemer, som for eksempel den 

danske (ÅRL) eller den amerikanske (US GAAP). Vi har ligeledes fravalgt en direkte 

sammenligning af IFRS´er og den danske årsregnskabslov (ÅRL/danske regnskabsstandarder), 

idet en sådan sammenligning ikke falder under hensigten med vores hovedemne. Forskelle 

mellem IFRS´er og ÅRL ses af forskellig litteratur2.   

 

Sammenligning med US GAAP er fravalgt med samme begrundelse som ovenfor. En sådan 

sammenligning ville dog efter vores opfattelse være interessant. Især på baggrund af det 

igangværende konvergensprojekt mellem IASB og FASB.  

 

                                                 
2 Blandt andre: IFRS i praksis 2008, side 98-105. 
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I afhandlingen kommer vi kort ind på analytikers teoretiske informationsbehov til brug for 

værdiansættelse af en virksomhed. Forfatterne er enige om, at en decideret værdiansættelse kunne 

være interessant. Det kunne for eksempel ske med anvendelse af DCF-modellen eller en model, 

der anvender multiple - eksempelvis EBITDA gange med en faktor, fratrukket den rentebærende 

gæld. Dette har vi dog fravalgt, idet vort hovedfokus i afhandlingen er de informationer, der 

ligger til grund for værdiansættelsen, herunder tilstedeværelse og vægtning af informationer, men 

ikke selve beregningen af virksomhedsværdien.  

 

I analysen vil indgå 8 virksomheder indenfor pharmaceuticals i Europa. Argumentation for valg 

af branche og virksomheder fremgår af vort analyseafsnit. Vi har afgrænset os fra at analysere 

yderligere årsrapporter, idet vi antager, at dette ikke vil tilføre afhandlingen yderligere kvalitet.  

 

Vi har afgrænset os fra, at komme nærmere ind på metoder til værdiansættelse af dagsværdi, jf. 

IFRS. 

 

I vores afhandling har vi ikke foretaget egne empiriske undersøgelser for at afdække specifikke 

informationsbehov – som for eksempel i relation til Value Reporting. Disse behov er identificeret 

og beskrevet i en række anerkendte undersøgelser, som vi har vurderet udgjorde et tilstrækkeligt 

grundlag som reference for vores afhandling. 

 

Immaterielle aktiver anskaffet med offentlige midler vil ikke blive særskilt behandlet i denne 

kandidatafhandling. 

 

Vi har i denne afhandling afgrænset os fra, at beskæftige os med begreberne 

”Bæredygtighedsrapportering (CSR)” og ”Corporate Governance (God selskabsledelse)”.  CSR 

behandler virksomheders samfundsmæssige ansvar og omhandler blandt andet etik, miljø og 

socialt ansvar. God selskabsledelse er anbefalinger til selskaber omhandlende blandt andet 

forholdet til interessenter. I Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger om åbenhed og 

gennemsigtighed står der ”Aktionærer, herunder potentielle aktionærer, og øvrige interessenter 

har i forskelligt omfang behov for information om selskabet. Deres forståelse af og relation til 

selskabet afhænger bl.a. af informationsmængden og kvaliteten af den information, selskabet 
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offentliggør eller meddeler.”3 Essensen af ikke-finansielle informationer til brug for 

værdiansættelse udgør en del af de to ovenstående begreber, men vi fravalgt en decideret 

gennemgang heraf.   

 

2.4. Definitioner 
I denne kandidatafhandling indgår følgende definitioner og forkortelser:  

 

I denne kandidatafhandling anvendes begreberne ”årsrapport” og ”årsregnskab” synonymt. 

Årsrapport anvendes som begreb, når der er tale om rapportering af regnskabsmæssige 

oplysninger, som er suppleret med andre oplysninger, for eksempel ledelsesberetning.  

 

I denne kandidatafhandling anvendes begreberne ”selskab” og ”virksomhed” synonymt. Der er i 

afhandlingen alene foretaget gennemgang af regnskabsoplysninger fra europæiske børsnoterede 

virksomheder, som i sagens natur alle er organiseret i selskabsform. 

 

I denne kandidatafhandling anvendes begreberne ”pharmaceuticals”, ”pharmavirksomheder” og 

”medicinalindustri” synonymt. Der er tale om begrebet som anvendes i de på engelsk 

udarbejdede årsrapporter og så vores danske oversættelse heraf.  

 

Begrebet pipeline er en udviklingsvirksomheds oversigt over igangværende udviklingsprojekter 

samt status herpå. Dermed er dækker pipeline den fødekæde af forventede fremtidige produkter, 

som virksomheden baserer sin fremtidige indtjening på. 

 

IFRS er forkortelsen for International Financial Reporting Standards. Regnskabsstandarder der 

udarbejdes via IASB, jf. kapitel 4. 

 

2.4.1. IFRS-definitioner: 
IFRS begrebsrammen beskæftiger sig blandt andet med de elementer, som direkte har relation til 

målingen af den finansielle stilling. Dvs. aktiver, forpligtelser og egenkapital. For så vidt angår 

specifikke aktiver eller forpligtelser, ses konkrete definitioner i de udarbejdede IFRS´er / IAS´er. 

Eksempelvis IAS 38 vedrørende immaterielle aktiver.  
                                                 
3http://www.eogs.dk/graphics/Corporategovernance/Rev%20anbefalinger%20for%20god%20selskabsledelse%20af
%20150805%20rev%20101208-2.pdf. Seneste opdatering pr. 10/12 2008.  

http://www.eogs.dk/graphics/Corporategovernance/Rev%20anbefalinger%20for%20god%20selskabsledelse%20af
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I begrebsrammen defineres derudover de elementer, som har direkte har relation til målingen af 

indtjeningen i resultatopgørelsen, nemlig indtægter og omkostninger. 

 

Da begrebsrammen er funderet i den formuebaserede økonomiske teori4, skal resultatopgørelsen i 

denne sammenhæng ses som sekundær i forhold til balancen. Det vil sige, at der i 

resultatopgørelsen sker en afspejling af stigning og fald i henholdsvis aktiver og forpligtelser.  

 

I henhold til IFRS defineres således:  

Aktiv: En af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra 

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden5. 

 

Immateriel aktiv: Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans.  

 

Egenkapital: Den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver 

trækker alle dens forpligtelser6. 

 

Indtægter: Stigning i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af tilgang eller værdistigning af 

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

indskud fra ejere7. 

 

Omkostninger: Fald i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af afgang eller værdiforringelse 

af aktiver eller pådragelse af forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen, bortset fra 

udlodninger til/indskud fra ejere. 

 

Kostpris: Det beløb, der er betalt i likvider, eller dagsværdien af en anden form for vederlag, som 

erlægges for anskaffelsen af et aktiv på anskaffelses- eller opførelsestidspunktet eller, hvor dette 

er relevant, det beløb, der kan henføres til det pågældende aktiv ved første indregning i 

overensstemmelse med de konkrete krav i andre IFRS´er, eksempelvis IFRS 2 ”Aktiebaseret 

vederlæggelse”. 

                                                 
4 Årsrapporten – Teori og regulering, kap. 4, samt vort kapitel 4 herom. 
5 IFRS Begrebsramme - afsnit 49. 
6 IFRS Begrebsramme - afsnit 49. 
7 IFRS Begrebsramme - afsnit 70. 
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Afskrivningsberettiget beløb: Et aktivs kostpris – eller et andet beløb i stedet for kostpris – 

fratrukket dets restværdi. 

 

Restværdi: Et af virksomheden skønnet beløb, som den på det aktuelle tidspunkt ville kunne opnå 

ved afhændelse af aktivet med fradrag af skønnede afhændelsesomkostninger, hvis aktivet 

allerede havde den alder og var i den stand, som kan forventes ved udgangen af dets brugstid. 

Afskrivning: Den systematiske allokering af et aktivs afskrivningsberettigede beløb over dets 

brugstid. 

 

Brugstid: Enten den periode i hvilken et aktiv forventes at være disponibelt til brug for 

virksomheden, eller antallet af producerede enheder som virksomheden forventer at opnå fra 

aktivet.  

 

Regnskabsmæssig værdi: Det beløb, som et aktiv indregnes med i balancen efter fradrag af 

akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse.  

 

Tab ved værdiforringelse: Det beløb hvormed et aktivs regnskabsmæssige værdi overstiger 

genindvindingsværdien. 

 

2.5. Metode og struktur 
For at sætte os i stand til at besvare opgavens problemstilling anvendes følgende udarbejdede 

metodemodel jf. nedenstående figur 3.1. Modellen indeholder opgavens afsnit i hovedtræk. 

Afsnittenes indhold og tilgang til analyse vil blive beskrevet umiddelbart efter modellen. 
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Figur 2.1. Kandidatafhandlingens overordnede struktur 
 

 
 
 
Som det fremgår af figur 2.1 indledes vores kandidatafhandling med en problemformulering, 

herunder forklaringer og begrundelser for vores valg. Dette fremgår af kapitel 2.  

 

Rammebestemmende del 
Problemformulering 

Afgrænsning 
Metode (kap. 2) 

Teoretisk del 
Teorigrundlag 

Økonomisk teori og 
begrebsramme for IFRS (kap. 

3+4) 
 

Beskrivende del 
Regnskabsmæssig behandling af 

immaterielle anlægsaktiver 
ifølge IFRS/IAS 38 (kap. 5) 

 

Beskrivende del 
Teoretisk behov for værdi-

ansættelse af virksomheden og 
udviklingen i retning af 
frivillig forbedring af 

regnskabsaflæggelsen – 
herunder særligt Value 
Reporting (kap. 6+7) 

Analyserende del 
 Sammenholdelse af Value 

Reporting og analytikers  
teoretiske informations-
behov (kap. 7) 

 Analyse af årsrapporter 
aflagt efter IFRS i relation 
til Value Reporting (kap. 8) 

Konklusion 
(kap. 9) 
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Kapitel 3 indeholder en gennemgang af den grundlæggende økonomiske teori, som 

regnskabsaflæggelse er påvirket af. Denne gennemgang finder vi nødvendig i relation til 

forståelsen af IFRS begrebsramme og regnskabsstandarder. 

 

I kapitel 4 ser vi på IASB, som står for udstedelsen af IFRS-standarderne. I kapitlet gennemgås 

selve strukturen for IASB, for dermed at illustrere hvor omfattende et arbejde, der ligger forud for 

de endelige regnskabsstandarder. I kapitel 4 ser vi ligeledes på IFRS-begrebsrammen. Denne 

begrebsramme er et hjælpeværktøj, som fastlægger grundlæggende forhold, til brug for 

regnskabsaflæggelse.  

 

Den konkrete regnskabsstandard omhandlende immaterielle aktiver er IAS 38. Denne gennemgås 

i kapitel 5, for derved at få indblik i det regelsæt, som man skal være opmærksom på, ved 

regnskabsaflæggelse efter IFRS, når regnskabet indeholder immaterielle aktiver. Kapitlet er en 

teoretisk gennemgang af regelsættet, hvor vi undervejs supplerer med vores vurderinger og 

eksempler. 

 

For at vurdere analytikers informationsbehov til brug for værdiansættelse, ses der i kapitel 6 på 

den teoretiske tilgang til dette emne. I kapitel 7 ses ligeledes på analytikers informationsbehov. I 

dette kapitel dog i relation til allerede foretagne undersøgelser, som har haft betydning for 

virksomhedernes rapportering, og vi berører begrebet Value Reporting og ser på indholdet i dette 

framework. 

 

Kapitel 8 indeholder vores analyse af udvalgte årsrapporter, for at kunne vurdere 

informationsværdien i medicinalvirksomheders årsrapporter, til brug for analytikers 

værdiansættelse.  

 

Vores hovedkonklusion fremgår af kapitel 9. Vi samler op på de konklusioner, som 

kandidatafhandlingen har givet anledning til, ligesom vi foretager en samlet vurdering i relation 

til vores hovedproblem. 
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2.5.1. Styring af kandidatafhandlingsprojektet  

2.5.1.1. Regler 
Denne kandidatafhandling er styret af Copenhagen Business School’s (CBS) studieordning for 

cand.merc.aud. studiet, og bekendtgørelse om revisorkandidatuddannelsen. De to forfattere skal 

forsvare afhandlingen individuelt ved en mundtlig eksamen.  

2.5.1.2. Interessenter 
Primære interessenter for denne opgave er vejleder, censor og forfatternes arbejdspladser. De 

sekundære interessenter er medstuderende og andre revisionsfirmaer. 

2.5.1.3. Formål8 
Formålet med kandidatafhandlinger er, at afslutte cand.merc.aud. studiet (CMA). Den studerende 

har dermed mulighed for, at udtrykke en selvstændig faglig profil. Ved færdiggørelse af CMA-

studiet har den studerende en generel erhvervsøkonomisk viden, som er suppleret med 

specialviden inden for revision, regnskab og skat. Derudover har den studerende kendskab til en 

række samfundsvidenskabelige metoder og anskuelser samt evnen til at anvende disse. CMA-

dimittenden forventes således, at kunne tilegne sig, producere og anvende ny viden, samt 

selvstændigt at kunne identificere, behandle og løse komplekse problemstillinger. Endvidere bør 

CMA-dimittenden være i stand til – i samarbejde med andre – at kunne behandle og løse 

tværgående problemstillinger.  

2.5.1.4. Ressourcer 
Opgaveskrivere er René Andersen (Deloitte, Birkerød) og John Nielsen (RSMplus, København).  

2.5.1.5. Vejledning 
Der er afsat 32 vejledertimer til projektet. 

 

2.6. Kildekritik og informationsindsamling 
Denne afhandling er primært udarbejdet med anvendelse af kvalitative og kvantitative data af 

sekundær karakter. Vi har vurderet, at afhandlingens problemstilling bedst løses ud fra 

diskussioner og vurderinger af de undersøgte forhold, frem for deciderede beregninger og 

statistisk materiale. I de efterfølgende afsnit redegøres mere specifikt for hvilke kilder der 

anvendes samt kvaliteten af disse kilder.   

 

 
                                                 
8 Copenhagen Business School, studieordning for cand.merc.aud. 
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Generelt: 

Teoretiske kilder anvendes i udbredt grad i denne afhandling. Dette i form af IFRS, teoretisk 

behov ved værdiansættelse m.v. For disse kilder vil der blive anvendt de seneste udgaver. Når vi 

vurderer disse kilders objektivitet, er vi nået frem til, at disse er såvel relevante som troværdige.  

 

Teoretiske kilder er suppleret med øvrige faglige kilder i form af faglige notater, publikationer og 

pensumbøger fra CMA studiet. Disse kilder er søgt objektiviseret til brug for almen oplysning og 

undervisning mv., hvorfor vi vurderer at disse kilder ligeledes er relevante og troværdige. 

 

Foruden fagligt orienterede kilder anvender vi internet, artikler, skrivelser og lignende samt 

undersøgelser af områder relevante for afhandlingens emne. Disse kilder kan være påvirket af 

forfatter eller udgivers orientering og vi vil derfor i anvendelsen heraf have en kritisk tilgang. Det 

er således forud for anvendelse af kilderne kritisk vurderet, om disse er af en sådan kvalitet, at de 

kan anvendes i afhandlingen. 

 

Konkrete kildehenvisninger forefindes i afhandlingen, hvor dette er relevant. Links til konkrete 

internethjemmesider optræder også som kildehenvisninger. Disse links kan ved opfølgning være 

beskadiget, men vi mener, at de væsentligste links henviser til seriøse udbydere, såsom IFRS og 

PWC – Corporate Reporting mv., hvorfor dette ikke bør forekomme, og vi antager derfor, at 

sådanne henvisninger er indenfor rammerne af god videnskabelig metode.   

 

Analyse af udvalgte årsrapporter – sekundære data:   

Analysen af de ikke-finansielle oplysninger foretages på baggrund af udvalgte europæiske 

børsnoterede selskabers årsrapporter for 2008. Der er tale om kvantitative data, som vi anser for 

valide. Denne antagelse bygger blandt andet på, at årsrapporterne indeholder blanke 

revisionspåtegninger, som indikerer, at revisor er enig med ledelsen i, at årsrapporten ikke 

indeholder væsentlige fejl. Det er hensigten med analysen, at gennemgå om der er indeholdt de 

oplysninger, som vi har vurderet analytiker har behov for i sin værdiansættelse af virksomheden. 

Den konkrete udvælgelse af virksomheder er sket via www.wikipedia.org, jf. bilag 5, hvor en 

liste over de 50 største virksomheder, på grundlag af omsætning, anno 2006 indenfor 

pharmaceuticals, var til stede. Wikipedia er et internetbaseret opslagsværk, som får input fra 

interesserede parter indenfor de forskellige emner. Vi må derfor stille os kritisk til det 

datagrundlag, som listen over de 50 største virksomheder er baseret på, idet empirien bag ikke er 

www.wikipedia.org
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dokumenteret. Vi har dog for så vidt angår vores udvalgte virksomheder konstateret direkte 

sammenhæng til listen mht. den anførte omsætning, hvorfor vi antager, at der for listens øvrige 

virksomheder er en tilsvarende korrekt sammenhæng. Denne sammenhæng dokumenterer dog 

ikke fuldstændighed, og det kan derfor ikke udelukkes om der er andre selskaber, som kunne 

have indgået på listen. Vi mener ikke, at ovennævnte har betydning for vores afhandling, da vi 

blot har anvendt den fundne liste som inspiration for vores udvælgelse.  
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3. Den teoretiske begrebsramme 

I dette kapital vil vi gennemgå det teoretiske grundlag, som ligger til grund for udviklingen i den 

regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver i henhold til IFRS- standarder. 

Regnskabsstandarderne har udgangspunkt i IASB’s begrebsramme, der vil blive beskrevet 

nærmere i efterfølgende afsnit. 

 

Forud for vores gennemgang af IFRS/IASB, jf. kapitale 4 og 5, mener vi dog det er 

formålstjenligt med en gennemgang af to overordnede økonomiske teorier. To teoretiske 

modpoler, som har påvirket regnskabsaflæggelsen i forskellige perioder, nemlig den 

præstationsorienterede og den formueorienterede økonomiske teori.  

3.1. Den præstationsorienterede og formueorienterede regnskabsteori 
 
3.1.1. Den præstationsorienterede regnskabsteori9 
Den præstationsorienterede regnskabsteori tager udgangspunkt i en virksomheds historiske 

indtjeningsevne. Der fokuseres på resultatopgørelsen for en historisk periode, idet det i teorien 

menes, at regnskabslæser vurderer at resultatopgørelsen er vigtigst og mest informativ. 

Resultatopgørelsen udgør summen af foretagne transaktioner der er anvendt for at opnå 

indtjeningen. 

 

I den præstationsorienterede regnskabsteori er balancen udtryk for ikke anvendte ressourcer pr. 

statusdagen opført til historiske kostpriser fratrukket det anvendte ressourceforbrug. Der 

fokuseres overordnet set på den historiske indtjeningsevne og ikke på formuen og dagsværdien 

pr. en given statusdag.  

 

I denne teori vil der være matchning mellem indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen, idet 

der fokuseres på indtjeningen og tilhørende omkostninger på grundlag af historiske transaktioner.  

 
3.1.2. Den formueorienterede regnskabsteori10 
Modsat den præstationsorienterede regnskabsteori, fokuseres der i denne teori på en virksomheds 

økonomiske stilling og formue pr. en given statusdag. I denne teori er resultatopgørelsen alene 

udtryk for ændringen i nettoaktiver og egenkapital i en given periode. Der fokuseres alene på 

                                                 
9 Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering, kap. 3. 
10 Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering, kap. 4. 
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værdien af aktiverne og forpligtelserne, hvorfor resultatopgørelsen alene er et resultat af 

ændringen i værdier på grundlag af en vurdering af fremtidig indtjeningsmulig og ikke som 

præstationsorienteret teori, historiske kostpriser.  

 

I denne teori er det ikke et krav at der er sket en egentlig transaktion, før et aktiv kan indregnes, 

idet et aktiv ifølge teorien er udtryk for en tilbagediskontering af fremtidige indbetalingsstrømme.  

 

Der vil ikke nødvendigvis være matchning i resultatopgørelsens poster for indtægter og 

omkostninger, idet omkostninger og indtægter ligeledes kan være resultat af en ændret dagsværdi 

af et aktiv eller en forpligtelse. 

 

3.2. Delkonklusion - sammenholdelse af regnskabsteorier 
Vi har i nedenstående skema opsummeret de væsentligste forskelle mellem de 2 regnskabsteorier: 

 
Tabel 4.1 – Opsummering af væsentligste forskelle mellem præstationsorienteret 
og formueorienteret regnskabsteori. 
 

Præstationsorienteret teori Formueorienteret teori 
Bagudrettet Fremadrettet 
Resultatopgørelsen primær Balancen primær 
Transaktionsbaseret Værdibaseret 
Historiske kostpriser Markedsværdi/dagsværdi 

Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Præstationsorienteret og formueorienteret økonomisk teori er to modpoler, hvor der fokuseres på 

forskellige elementer. I henhold til den præstationsorienterede teori måles aktiverne til de 

historiske kostpriser, det vil sige den værdi der er ofret for at få kontrol over aktiverne. Den 

formueorienterede model måler aktiverne på grundlag af de fordele, som den efterfølgende 

kontrol og udnyttelse af aktiverne forventes at tilflyde virksomheden i fremtiden. 

Præstationsorienteret teori er derfor med udgangspunkt i historiske og bagudrettede resultater, 

hvor formueorienteret er med udgangspunkt i markedsværdi og deraf med grundlag i fremtidige 

økonomiske resultater. 

 

Gennemgangen af de økonomiske teorier har vi foretaget for dermed, at kunne påvise hvilket 

grundlag de internationale regnskabsstandarder, IFRS, har basis i.   
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4. IASB struktur og begrebsramme 

4.1. Indledning 
De internationale regnskabsstandarder - IFRS, som blandt andre europæiske virksomheder 

aflægger årsregnskaber i henhold til, udarbejdes hos IASB – International Accounting Standards 

Board11. Vi har i dette afsnit foretaget gennemgang af den overordnede struktur for udstedelsen af 

disse standarder og begrebsrammen, det vil sige de grundlæggende forudsætninger m.v.,  som de 

internationale regnskabsstandarder baserer sig på.  

4.2. IASB struktur og formål m.v.    
Den organisatoriske struktur omkring udarbejdelsen, godkendelsen og udgivelsen af de 

internationale regnskabsstandarder, benævnt IFRS, er overordnet således: 

1. IASB 

2. IFRIC 

3. SAC 

De tre nævnte råd / nævn er alle en del af IASC-fonden12. Medlemmerne i såvel IASB, IFRIC og 

SAC udpeges af bestyrelsen af IASC-fonden.  

 

Udarbejdelsen af de internationale regnskabsstandarder - IFRS´er - sker fra IASB – International 

Accounting Standards Board. IASB har således ansvaret for den endelige godkendelse af 

IFRS´erne, herunder tilknyttede dokumenter13. Disse kan være ”Begrebsramme til udarbejdelse 

og præsentation af årsregnskaber”, høringsnotater o.l. Fra 2005 benævnes de internationale 

regnskabsstander IFRS14. Tidligere benævnelse ”IAS” fastholdes på eksisterende 

regnskabsstandarder.  

 

Den rolle som IFRIC har ved processen er, at udarbejde fortolkningsbidrag til IFRS´er til brug for 

godkendelsesproceduren i IASB. Derudover skal IFRIC i forbindelse med begrebsrammen yde 

rettidig vejledning om problemstillinger, som ikke specifikt omhandles i en IFRS. Fra 2002 

erstattede IFRIC det tidligere SIC, som havde en tilsvarende opgave.  

    

                                                 
11 Se iøvrigt bilag 2 og 3 for illustration af organisation. 
12 International Accounting Standards Committee. 
13 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 21. 
14 Årsrapport efter internationale standarder - fra dansk praksis til IFRS, 2. udgave side 5. 
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SAC kommer ind i billedet som rådgiver for IASB omkring prioritetsområder og væsentlige 

standardprojekter. SAC inddrager organisationer og personer med interesse for international 

regnskabsaflæggelse.  

 

4.2.1. Formål for IASB 
IASB beskriver følgende formål15: 

 at udvikle, i offentlighedens interesse, et enkelt sæt af forståelige globale 

regnskabsstandarder af høj kvalitet, der kan håndteres, og som kræver, at årsregnskaber 

og andre former for finansiel rapportering indeholder oplysninger af høj kvalitet, 

gennemskuelighed og sammenlignelighed for at hjælpe deltagere på verdens 

kapitalmarkeder og andre brugere til at træffe økonomiske beslutninger. 

 at fremme brugen af korrekt anvendelse af disse standarder, og 

 at samarbejde aktivt med nationale standardudstedere for at frembringe konvergens 

mellem nationale regnskabsstandarder og IFRS´er på et højt kvalitetsniveau. 

 

Med udgangspunkt i formålene for IASB, særligt formålet om konvergens, er det vores antagelse, 

at vi i Danmark kan forvente at reglerne - over tid - tilnærmes de internationale standarder, 

således at også ikke-børsnoterede danske virksomheder aflægger årsrapport efter IFRS. 

 

Denne antagelse skal blandt andet ses i lyset af IASB´s udsendelse i 2007 af en standard for små 

og mellemstore virksomheder (SMV). I IASB regi udgør små og mellemstore virksomheder 

gruppen af virksomheder som ikke er – eller er ved at blive - børsnoteret.  

 

Scenariet som IASB formentlig ønsker at undgå er en masse nationale standarder, som næsten 

ligner IFRS, men med forskellige afvigelser hertil. Dette vil ifølge IASB medføre for lidt fokus 

på de eksterne regnskabslæseres behov i de nationale standarder16. 

 

4.2.2. Regelpause 
IASB tog i 2006 beslutning om, at man ikke ville kræve nye standarder eller væsentlige 

ændringer anvendt før 1. januar 2009 – den såkaldte regelpause. Denne beslutning vedrørte kun 

standarder og ændringer, der var under udvikling og nye projekter17.  

                                                 
15 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 21 og 22. 
16 Regnskabshåndbogen 2008, side 23. 
17 Regnskabshåndbogen 2008, side 21. 
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IASB har på nuværende tidspunkt vedtaget ændringer til en række standarder, som skal 

implementeres i regnskabsår der påbegyndes 1. januar 2009. Der er tale om blandt andet 

ændringer til IFRS 3 ”Virksomhedssammenslutninger”18. Ændringen i denne standard forventer 

vi vil få en ikke uvæsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige behandling af immaterielle 

aktiver. Dette kommer vi mere ind på i afsnittet om ”Anskaffelse af immaterielle aktiver via 

virksomhedssammenslutning”.  

 

Derudover forventes i 2010 udsendt en IFRS-standard omhandlende ledelsesberetning – 

”Management Commentary”. Projektet omkring denne standard har medført, at IFRS 

begrebsramme nødvendigvis skal tilrettes, idet begrebsrammen, for nuværende, principielt ikke 

omfatter sådanne oplysninger19. Tilretningen af begrebsrammen og udstedelsen af ”Management 

Commentary” er en del af det store igangværende konvergensprojekt med FASB, som er den 

amerikanske pendant til IASB.     

 

Projektet vedrørende ”Management Commentary” har været undervejs siden ultimo 2002, hvor 

den kom på opgaveprogrammet – agendaen. Efter en researchperiode, udkom et ”Discussion 

Paper” i 2005, og forventet udsendelse af ”Exposure draft” i andet kvartal af 2009.  

 

4.2.3. Konvergensprojektet mellem IASB og FASB   
Med baggrund i ønsket om et fælles globalt regnskabssprog indgik de to udstedere af 

regnskabsstandarder IASB og FASB i september 2002 en aftale om opstart af et fællesprojekt, 

den såkaldte ”Norwalk-agreement”. Dermed skulle begge parter sørge for at eksisterende 

standarder blev fuldt kompatible så snart det var praktisk muligt og derudover at koordinere 

fremtidige arbejdsprogrammer, for at sikre, at den opnåede konvergens opretholdes.  

 

Dermed er de to måske vigtigste standardudstedere på regnskabsområdet i løbende dialog, når der 

skal ske en tilpasning af eksisterende standarder eller udstedes ny standarder.  

 

I dag har over 100 lande implementeret IFRS som grundlag for regnskabsaflæggelsen, og dette 

forventes at stige til 150 lande indenfor de nærmeste år20. På den baggrund vurderer vi, at IFRS er 

langt den vigtigste standardsætter på verdensplan.  

                                                 
18 Regnskabshåndbogen 2008, side 17. 
19 IFRS begrebsramme, afsn. 11. 
20 http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q3. 

http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q3
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Udviklingen i USA, hvor FASB gennem amerikanernes eget US GAAP, har fastsat krav til 

regnskabsudarbejdelsen er dog også meget vigtig for den globale udvikling på området. 

Amerikanerne er generelt tvivlende21 overfor IFRS, idet der, efter amerikanernes opfattelse 

mangler konkrete løsningsforslag i IFRS’erne.   

 

Den typiske FASB standard er mere regelorienteret, end den tilsvarende IFRS standard. IFSR 

systemet er mere principbaseret. Det er derfor et centralt led i konvergensprojektet, hvilken 

overordnet tilgang der skal fastlægges. Konklusionen bliver formentlig, at standarderne bliver 

mindre regel-baseret end i USA22. Denne formodning skal ses i lyset af, at nye opståede behov og 

dermed justeringer i regnskabsrapportering, altid går forud for udstedelsen af standarder. Derfor 

vil det være en fordel, at tage udgangspunkt i nogle fastsatte grundlæggende principper og 

forudsætninger, idet justeringerne dermed kan indeholdes i de udstukne rammer. I modsætning til 

et regelbaseret system, hvor de mindste ændringer hurtigt kan betragtes som i modstrid med 

standarden, og dermed i realiteten være en hæmsko for udviklingen.  

 

Dog vil de fleste danskere nok betragte de nuværende IAS/IFRS-standarder som forholdsvis 

omfattende og detaljerede, til trods for, at udgangspunktet er principbaseret.  

 

Hvorvidt USA overgår til regnskabsaflæggelse efter IFRS i de nuværende former er uvist, men 

adskillige tegn peger i den retning. For eksempel inddrages kendskab til IFRS i 

revisoruddannelsen i USA senest fra 201223. Vi mener, at det vil være bedst for alle parter, 

såfremt alle de vigtigste lande i verden opererede med samme udgangspunkt for virksomhedernes 

regnskabsaflæggelse. Om udgangspunktet så skal være et mere regelbaseret standardsystem, som 

US GAAP, eller et principbaseret system som IFRS, er efter vores opfattelse mindre vigtig. Vi 

mener dog, at et principbaseret system er at foretrække, idet deciderede regelbaserede 

kogebogsopskrifter ikke er i europæisk ånd, og i øvrigt særdeles vanskeligt kan tage hånd om alle 

tænkelige forhold i nuværende og fremtidige regnskabsaflæggelse. Et principbaseret system vil 

derimod fastlægge rammerne hvori udviklingen kan foregå.  

 

                                                 
21 http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q6: ”.. many people also believe that U.S. GAAP is the gold standard, and 
that something will be lost with full acceptance of IFRS.” 
22 Finn L. Meyer, KPMG i Revision & Regnskabsvæsen 2007 nr. 9 side 10. 
23 http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q18. 

http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q6
http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q18
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4.2.4. IFRS i Danmark  
I Danmark – såvel som hele EU – gælder at børsnoterede selskaber, fra 2005 og fremad skal 

aflægge koncernregnskab efter IFRS. Dette er vedtaget i EU, jf. IFRS bekendtgørelse nr. 1329 af 

14. december 2004. De IFRS-standarder som EU har godkendt – via regnskabskontroludvalget 

(ARC) - er således udgangspunktet. Det udelukker ikke, at EU-landene kan have andre regler for 

så vidt angår de ikke-børsnoterede virksomheder.  

 

Ligeledes er det heller ikke udelukket, at IFRS standarderne kan suppleres med lokale regler, der 

går videre end kravene i henhold til IFRS. I Danmark findes for eksempel regler for udarbejdelse 

af en ledelsesberetning24.  

 

Fra og med regnskabsåret 2009 skal også børsnoterede moderselskaber i Danmark aflægge 

årsregnskab efter IFRS. De danske børsnoterede selskaber der i 2005 overgik til aflæggelse af 

koncernregnskab efter IFRS, kan allerede på nuværende tidspunkt være overgået til også at 

aflægge regnskabet for moderselskabet efter IFRS.  

 

4.3. IFRS begrebsramme25 
Begrebsrammen26 for de internationale regnskabsstandarder udgør ikke i sig selv en standard. I 

begrebsrammen fastlægges de begreber, der er grundlæggende for udarbejdelsen og 

præsentationen af årsregnskaber til brug for eksterne regnskabslæsere. Begrebsrammen er således 

normativ27 – eller vejledende – i forhold til hvordan et årsregnskab aflægges bedst muligt i 

forhold til en given målsætning. Begrebsrammen ses derved at være bindeleddet mellem 

regnskabsteori og regulering. 

 

IASC har med begrebsrammen indførelse i 1989, stort set indført de samme overordnede regler 

for regnskabsaflæggelse, som FASB – den amerikanske standardudstedende organisation – havde 

udviklet28. FASB skabte denne begrebsramme i perioden fra 1978 til 1985.   

 

                                                 
24 Den danske Årsregnskabslov §§99 - 101. 
25 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 29-45. 
26 Se iøvrigt bilag 3 for en illustrativ visning af begrebsrammen. 
27 Årsrapporten – Teori og regulering, side 45. 
28 Årsrapporten – Teori og regulering, side 79. 
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IASC29 anerkender, at i de enkelte tilfælde hvor der kan være uoverensstemmelse mellem 

begrebsrammen og en international regnskabsstandard, går kravene i den specifikke standard 

forud for begrebsrammen. Der er således tale om et lex specialis princip30.  

 

4.3.1. Formål med begrebsrammen:  
 Først og fremmest skal begrebsrammen være til hjælp for udviklingen af nye 

internationale regnskabsstandarder under IASC, ligesom begrebsrammen skal være til 

hjælp i gennemgangen af nuværende standarder. 

 Begrebsrammen skal være til hjælp for IASC i indsatsen på, at harmonisere bestemmelser, 

standarder og metoder for præsentation af årsregnskaber.  

 Derudover skal begrebsrammen assistere nationale udstedere af regnskabsstandarder. 

 Begrebsrammen skal være til hjælp for aflæggere af årsregnskaber. Såvel ved anvendelsen 

af internationale regnskabsstandarder, som ved behandling af emner, der ikke er omfattet 

af en IFRS/IAS. 

 Ligeledes skal begrebsrammen ses som hjælp til revisorer, når de skal afgive erklæring på 

et årsregnskab aflagt efter IFRS.  

 Begrebsrammen skal assistere regnskabsbrugere ved tolkning af årsregnskabets 

informationer.  

 Endelig anføres, at personer med interesse i IASC’s arbejde, via begrebsrammen får 

information om tilgangen til udformningen af de internationale regnskabsstandarder. 

 

Vi vurderer på baggrund af IASC’ s formål med begrebsrammen, at der tilsyneladende er taget 

alle skyldige hensyn til mulige interessenter.  

 

4.3.2. Begrebsrammens anvendelsesområde31 
I det foregående afsnit er formålet med begrebsrammen gennemgået. Hvordan disse formål søges 

opnået sker gennem den konkrete udformning af begrebsrammen.  

 

Man har fra IASC’ s side derfor defineret 4 hovedområder, som er behandlet i begrebsrammen. 

Disse er: 

a) målsætning med årsregnskaber, 

                                                 
29 IASC-fonden er øverste ansvarlig for de internationale regnskabsstandarder. 
30 Retskilder & retsteorier, side 206. 
31 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 29. 
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b) de kvalitative egenskaber, som afgør nytteværdien af information i årsregnskabet,   

c) definition, indregning og måling af de elementer, som udgør årsregnskabet, og  

d) kapitalbegreber og kapitalvedligeholdelsesbegreber. 

 

Årsregnskaber aflagt til brug for den store offentlighed, præsenteres som minimum én gang 

årligt. Det aflagte årsregnskab retter sig mod de informationsbehov, som en bred kreds af 

interessenter har. Da de fleste regnskabsbrugere anvender årsregnskabet som den vigtigste kilde 

til information om selskabets økonomi, skal begrebsrammen for IFRS sikre, at årsregnskaber 

udarbejdes og præsenteres med disse regnskabsbrugeres behov for øje.  

 

Gruppen af regnskabslæsere omfatter investorer, ansatte, långivere, leverandører og andre 

kreditorer, kunder, offentlige myndigheder og offentligheden generelt.  

 

Det er evident, at forskellige interessenter til årsregnskabet har heterogene32 behov for 

information og forskellige forudsætninger for at bruge årsregnskabet. Der er ligeledes en del 

informationsbehov, der er fælles for regnskabsbrugere. Disse informationsbehov kan ikke dækkes 

fuldt ud af årsregnskabet, men IASC anfører, at når der sker opfyldelse af investorernes behov vil 

de fleste andre regnskabsbrugeres informationsbehov også være opfyldt.  

 

Det skyldes en antagelse om, at en investor der stiller risikovillig kapital til rådighed for selskabet 

– mod et forventet kapitalafkast – formodes at stille større krav til selskabets ledelse om korrekt 

regnskabsaflæggelse end andre interessenter, der har et mere indirekte informationsbehov.  

Ad a) ”Målsætning med årsregnskaber” 
Det helt grundlæggende formål med aflæggelse af et årsregnskab – i henhold til begrebsrammen - 

er, at give informationer om selskabets finansielle stilling, indtjening og ændringer i den 

finansielle stilling. Disse informationer skal være til nytte for en bred kreds af regnskabsbrugere i 

deres økonomiske beslutningstagen.  

 

Eftersom årsregnskaber aflægges ved en periodes udløb, er der naturligvis tale om økonomiske 

virkninger af tidligere begivenheder. I henhold til IASC afspejles ikke-økonomiske informationer 

ikke nødvendigvis.  

 
                                                 
32 Forskelligartede behov. 
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Selskabets ledelse har ved regnskabsaflæggelsen mulighed for at supplere de økonomiske 

informationer med anden information af ledelsesmæssig art. Præsentation af sådanne yderligere 

informationer falder dog uden for begrebsrammens anvendelsesområde33.  

 

Årsregnskaber, der udarbejdes i henhold til IFRS skal opfylde to grundlæggende forudsætninger: 

 Periodiseringsprincippet 

 Going Concern 

 

Vi kender også disse principper fra den danske årsregnskabslov, og formålene hermed er for så 

vidt angår periodiseringsprincippet, at indregne virkningen af transaktioner og andre 

begivenheder, når de finder sted – i modsætning til det faktiske likviditetsflow. Med hensyn til 

Going concern aflægges årsregnskabet ud fra en forudsætning om, at selskabet vil fortsætte 

driften i en overskuelig fremtid34.   

 

Ad b) ” de kvalitative egenskaber, som afgør nytteværdien af information i 
årsregnskabet” 
For at gøre regnskabsinformationen nyttig for brugerne indeholder begrebsrammen 4 

grundlæggende kvalitative egenskaber, nemlig forståelighed, relevans, pålidelighed og 

sammenlignelighed.  

 

Af disse 4 primære kvalitative egenskaber er relevans og pålidelighed de helt centrale 

egenskaber35. Efter forfatternes opfattelse vil forståelighed og sammenlignelighed til en vis grad 

være opfyldt, såfremt kravene om relevans og pålidelighed opfyldes.  

 

Relevans: 

IASC anfører, at informationen er nyttig hvis den er relevant for regnskabsbrugeren i dennes 

økonomiske beslutningstagen. Informationen er således relevant når informationen har 

indflydelse på beslutningerne. Dette ud fra at informationen kan hjælpe til vurdering af tidligere, 

aktuelle eller fremtidige begivenheder. 

 

                                                 
33 IFRS – Begrebsramme afsnit 11. 
34 Svarende til 12 måneder fra statusdagen. 
35 Årsrapport efter internationale standarder - fra dansk praksis til IFRS, 2. udgave side 86. 
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Relevans knytter sig også til begrebet væsentlighed. Information er væsentlig, hvis udeladelse af 

informationen eller fejl heri, kan have indflydelse på den økonomiske beslutningstagen hos 

regnskabsbruger. Væsentligheden knytter sig til regnskabsposten eller fejlen heri, og er vurderet i 

det konkrete tilfælde. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som en grænse, som informationen 

skal opfylde, for at kunne være nyttig.  

 

Pålidelighed: 

Informationens nytteværdi fordrer også pålidelighed. Regnskabsbruger skal derfor kunne stole på, 

at regnskabsposten indeholder det der anføres eller med rimelighed kan forventes at indeholde. 

Pålidelighed kræver også, at regnskabsposten er uden væsentlige fejl.  

 

Pålidelighedskravet anfører at informationen skal repræsenteres troværdigt. Dette betyder, at hvis 

en bestemt type transaktion er indregnet – for eksempel omsætning, skal alle transaktioner af 

denne type indregnes. 

   

Derudover skal begrebet ”indhold frem for formalia” overholdes, såfremt pålidelighedskravet kan 

anses for opfyldt. Det betyder, at givne transaktioner indregnes på baggrund af det økonomiske 

indhold og ikke alene på grundlag af et juridisk indhold.  

 

Den sidste ”pind”, der vedrører pålidelighedskravet er begrebet neutralitet. Der skal efter 

neutralitetsbegrebet ikke være bevidst over- eller undervurdering af indregnede regnskabsposter. 

Ligeledes skal der heller ikke være et uensartet grundlag for indregning af regnskabsposter.  

 

Forståelighed: 

Som anført tidligere formodes forståelighedskravet at være opfyldt hvis relevans- og 

pålidelighedskravene er opfyldt. Men indholdet i forståelighedskravet er, at informationen i 

årsregnskabet skal være forståeligt for regnskabsbruger. Derfor forudsættes det, at den enkelte 

regnskabsbruger har nogenlunde god indsigt i forretningsmæssige og økonomiske forhold.  

 

Sammenlignelighed: 

Som anført tidligere formodes sammenlignelighedskravet at være opfyldt hvis relevans- og 

pålidelighedskravene er opfyldt. Sammenlignelighedskravet går på, at regnskabslæser skal have 

mulighed for at foretage sammenligninger såvel for selskabet i forhold til tidligere perioder og i 
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forhold til andre virksomheder. Sammenligningen har til formål at identificere og vurdere 

udviklingstendenser med hensyn til den finansielle stilling og indtjeningen.  

 

Ad c) ”definition, indregning og måling af de elementer, som udgør årsregnskabet”  
Efter at have beskrevet de overordnede målsætninger og de grundlæggende kvalitetskrav 

fortsætter IFRS begrebsrammen med detailkravene til elementerne i årsregnskabet. Der foretages 

en gennemgang af elementernes definitioner, indregningskriterier og målingsmetoder. 

 

Metodikken er, at et givent aktiv skal opfylde begrebsrammens definition, førend det kan komme 

i betragtning i relation til årsregnskabet. 

 

Men til trods for en eventuel opfyldelse af definitionen, kan indregningskriterierne blokere for 

optagelse i årsregnskabet.  

 

Aktivet skal således både opfylde definitionen og indregningskriterier - i henhold til 

begrebsrammen, hvis selskabet skal kunne medtage posten i årsregnskabet. Det er i lyset af disse 

grundlæggende krav, de særlige problemstillinger vedrørende immaterielle aktiver skal ses. 

 

Når aktivet har gennemgået øvelsen med definition og indregning, og i øvrigt opfylder disse 

betingelser, skal det optages i virksomhedens årsrapport. Værdien eller målingen heraf er herefter 

gennemgået i begrebsrammen. 

 

Ad d) ”Kapitalbegreber og kapitalvedligeholdelsesbegreber” 
Kapitalbegrebet er den sidste del af begrebsrammens 4 hovedområder. Det anføres, at de fleste 

virksomheder anvender et økonomisk kapitalbegreb, hvor kapitalen er det samme som 

nettoaktiverne eller egenkapitalen.  

 

Der kan anvendes fysiske kapitalbegreber, som for eksempel ”driftsevne”, hvor kapital betragtes 

som virksomhedens produktionsevne. Dette kan eksempelvis være på grundlag af antal 

producerede enheder pr. dag36.  
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Der skal dog anvendes et kapitalbegreb, som er passende i forhold til regnskabsbrugernes behov. 

Det må antages, at de fleste regnskabsbrugeres behov opfyldes ved anvendelse af et økonomisk 

kapitalbegreb, hvor opgørelsen af overskuddet sker ved at nettoaktiver ultimo er større end 

nettoaktiverne primo37.  

 

Af de 4 hovedområder, som begrebsrammen omhandler, er den sidste del vedrørende 

kapitalbegrebet der hvor den direkte kobling til den formueorienterede teori ses. Derudover 

mener vi, at det er noget teoretisk, at udarbejde årsregnskab på et andet grundlag end et 

økonomisk, som ovenfor nævnt. Men muligheden for virksomheden for at aflægge et regnskab på 

baggrund af et driftsevne-kapitalbegreb er således til stede.   

  

4.4. Delkonklusion 
Internationale regnskabsstandarder, IFRS’er, udarbejdes af International Accounting Standard 

Board – IASB. Processen omkring udstedelsen af standarder er omfattende såvel i relation til 

inddragelse af interessenter som tidsforbrug. Standarder er oftest flere år undervejs forud for den 

endelige implementering. 

 

Formålet for IASB er, at sikre høj kvalitet, gennemskuelighed og forståelighed i årsregnskaber. 

Offentlighedens interesse er i centrum og der er særligt fokus i forhold til anvendelsen af 

årsrapporterne som økonomisk beslutningsgrundlag. Derudover er et formål for IASB, at 

samarbejde med andre standardudstedere om, at sikre konvergens. Det vil sige, at 

standardudstedere på verdensplan søger en ensartethed i regnskabsstandardernes krav til 

regnskabsaflæggelse. 

 

Der pågår blandt andet et større konvergensprojekt med den amerikanske standardudsteder 

FASB. Dette forventes blandt andet at medføre, at IASB’s nuværende begrebsramme skal 

justeres, idet nye standarder om ledelsesberetning – herunder rapportering om ikke-finansielle 

oplysninger – er undervejs.  
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Danske børsnoterede selskabers koncernregnskaber har siden 1. januar 2005 skullet udarbejdes i 

henhold til IFRS, jf. EU-bekendtgørelse 1329 af 14/12 2004. Fra 1. januar 2009 skal også danske 

børsnoterede moderselskaber udarbejde årsrapporten i henhold til IFRS.  

 

Nuværende begrebsramme er ikke i sig selv en standard. Der er tale om en normativ ramme, som 

fastlægger de grundlæggende begreber for regnskabsudarbejdelsen. Begrebsrammen er stort set 

identisk med begrebsrammen, som blev udarbejdet af FASB fra 1978-1985. Hvor en specifik 

IFRS standard eventuelt er i uoverensstemmelse med begrebsrammen, går reglerne i den 

specifikke standard forud for begrebsrammen.  

 

Begrebsrammen for IFRS er funderet i den formueorienterede økonomiske, som vi gennemgik i 

kapitel ”3.1.2. Den formueorienterede regnskabsteori”. 

 

Begrebsrammens formål er grundlæggende at være et hjælperedskab. Dels for udviklingen af nye 

standarder og harmoniseringen af eksisterende standarder mv. og dels at assistere nationale 

standardudstedere, revisorer og regnskabsbrugere.  

 

Som beskrevet i afsnit ”4.3. IFRS begrebsramme” defineres fire hovedområder. Dermed 

fastsættes målsætning med regnskaber, kvalitative egenskaber, definitioner og kapitalbegreber. Vi 

mener grundlæggende, at dette udgangspunkt er nødvendigt, for derved at holde fokus på det, 

som er essensen af regnskabsaflæggelsen. 

 

Regnskabsbrugere - eller interessenter – er i sagens natur mange, og dermed er der mange 

forskellige behov for information og mange forskellige forudsætninger for regnskabsbrugen. 

Begrebsrammen fastslår, at såfremt investors behov opfyldes, vil de fleste andre 

regnskabsbrugeres informationsbehov ligeledes være opfyldt.   

 

Begrebsrammen fastslår to grundlæggende forudsætninger for regnskabsaflæggelse, nemlig 

periodiseringsprincippet og going concern princippet.  

 

De to helt centrale primære kvalitative egenskaber fastsættes til relevans og pålidelighed. 

Sekundære kvalitative egenskaber i form af forståelighed og sammenlignelighed formodes 

implicit opfyldt, hvis de primære egenskaber er opfyldt.  
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Begrebsrammen fastsætter definitioner for aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og 

omkostninger, som er detailkrav til elementerne i årsregnskabet. Definitioner af mere specifik 

karakter ses blandt andet i IAS 38 om immaterielle aktiver.  

 

Der kan anvendes et økonomisk kapitalbegreb eller et fysisk kapitalbegreb. Vi antages derfor, at 

andre end økonomiske kapitalbegreber anvendes i begrænset omfang. 

 

Som kapitlets gennemgang viser, er det en ganske omfattende proces, når IASB udarbejder 

regnskabsstandarder (IFRS’er). Begrebsrammens nuværende opbygning er funderet i 

formueorienteret teori, som efter vores opfattelse bedst kan illustrere de regnskabsmæssige 

konsekvenser af økonomiens udvikling. 
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5. Regnskabsmæssig behandling af immaterielle anlægsaktiver   

Vi vil - i fortsættelse af foregående kapitel om IFRS begrebsramme – i dette kapitel kortlægge de 

specifikke krav der stilles til den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver efter 

IFRS. 

 

Som nævnt indledningsvis har immaterielle aktiver i tidens løb har været debatteret meget. 

Forskellige interessenter til regnskabsaflæggelse, som for eksempel regnskabsaflæggere, 

revisorer og andre professionelle regnskabsfolk, samt forskere, lovgiver o.a. har deltaget i 

debatten om disse uhåndgribelige elementer, som anses for at have en værdi for den 

regnskabsaflæggende virksomhed.  

 

Debatten har indenfor de seneste 30 år medvirket til udviklingen på området, som har 

afstedkommet, at der nu indregnes væsentligt flere immaterielle aktiver end tidligere.  

 

Det skyldes blandt andet, at man siden FASB38 udarbejdede sin første begrebsramme fra 1978, 

har taget udgangspunkt heri til udformning af begrebsrammerne for blandt andre IFRS og den 

danske årsregnskabslov, og derved foretaget paradigmeskiftet fra den transaktionsbaserede 

økonomiske teori til den formueorienterede økonomiske teori. Se kapitel 3 for uddybning heraf.  

 

Hvor regnskabsaflægger tidligere var meget præget af forsigtighedsprincip, resultatudjævning 

osv. vil han efter den gældende økonomiske tankegang – begrebsramme samt efterhånden mange 

specifikke regnskabsstandarder – være forpligtet til at indregne og måle aktiver og forpligtelser i 

overensstemmelse hermed. 

 

Det betyder konkret for regnskabsaflægger, at der skal ses mere på virksomhedens fremadrettede 

værdier, og dermed indtjeningsmuligheder, end for et internt behov for at præsentere et regnskab, 

som passer ledelsen bedre. Dermed siger de internationale standarder naturligvis også til 

regnskabsaflægger, at man skal tilgodese en bred skare af interessenter. Såvel FASB som IASB 

nævner investorer og kreditorer som primære brugere af regnskabet39.  

                                                 
38 FASB: Financial Accounting Standards Board – Privat amerikansk organisation – US standardudsteder. 
39 Ajourføring af IASB og FASB konceptuelle begrebsramme for finansiel rapportering, R&R 2007/08, side 20. 
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Hvordan regnskabsaflægger skal håndtere de immaterielle aktiver, vil vi efterfølgende gennemgå. 

Vi har taget udgangspunkt i gældende standard IAS 38 ”Immaterielle aktiver”, og vil komme ind 

på sammenhængen til IFRS 3 ”Virksomhedssammenslutninger”.  

 

Vi har jf. afgrænsningsafsnittet fravalgt at se specifikt på goodwill40 – herunder koncerngoodwill, 

men vil i det omfang det er relevant, kort relatere hertil. 

 

5.1. Regnskabsmæssig behandling af immaterielle anlægsaktiver ifølge IFRS 
I de efterfølgende afsnit gennemgår vi den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver 

i henhold til IFRS. Den relevante standard hvori reglerne forefindes er IAS 38 ”Immaterielle 

aktiver”.  

 

5.2. Immaterielle aktiver i henhold til IAS 38 
5.2.1. Standardens anvendelsesområde 
Indledningsvis vil vi redegøre for hvilke immaterielle aktiver, der reguleres af IAS 38. 

Standarden definerer et anvendelsesområde, hvor den regnskabsmæssige behandling af 

immaterielle aktiver anvises, bortset fra41:  

 Immaterielle aktiver, som falder inden for en anden standards anvendelsesområde. 

 Finansielle aktiver defineret i henhold til IAS 39. 

 Indregning og måling af efterforsknings- og vurderingsaktiver i henhold til IFRS 6. 

 Udgifter til udvikling og indvinding af mineraler, olie, naturgas og lignende ikke-

regenererende ressourcer. 

 

Der er således tale om alle immaterielle aktiver med udelukkelse af de specifikt nævnte 

undtagelser. Standardens anvendelsesområde uddybes nedenfor. 

  

Immaterielle aktiver, der behandles i andre regnskabsstandarder er blandt andre immaterielle 

aktiver, der besiddes med henblik på salg som led i virksomhedens normale forretning, dvs. IAS 

2 ”Varebeholdninger” eller IAS 11 ”Entreprisekontrakter”. Herunder falder også immaterielle 

aktiver, som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, jf. IFRS 5 ”Anlægsaktiver, som 

besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter”. 

                                                 
40 Omfattet af særlig regnskabsstandard: IFRS 3 og IFRS 27. 
41 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 1372. 
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Leasing kontrakter er heller ikke et immaterielt aktiv, jf. IAS 38, men behandles efter IAS 17 

”Leasingkontrakter”. Udskudte skatteaktiver behandles efter IAS 12 ”Indkomstskatter”, og 

aktiver, som hidrører fra personaleydelser skal behandles i henhold til IAS 19 ”Personaleydelser”.  

 

Vedrørende finansielle leasingkontrakter skal man være opmærksom på, at det underliggende 

aktiv kan være såvel materielt som immaterielt. Et immaterielt aktiv, som besiddes via en 

finansiel leasingkontrakt skal behandles efter IAS 38. Det kan for eksempel være rettigheder med 

tilknytning til licensaftaler, spillefilm, skuespil, manuskripter, patenter og copyrights, som altså 

ligger uden for IAS 17 ”Leasingkontrakter” anvendelsesområde.  

 

Med hensyn til finansielle aktiver defineret efter IAS 39, skal disse indregnes og måles i henhold 

til IFRS 3 ”Virksomhedssammenslutninger”, IAS 27 ”Koncernregnskaber og separate 

årsregnskaber”, IAS 28 ”Investeringer i associerede virksomheder”, og IAS 31 ”Kapitalandele i 

joint ventures”. 

 

For så vidt angår udskudte anskaffelsesomkostninger og immaterielle aktiver hidrørende fra en 

forsikringsgivers kontraktlige ret i henhold til forsikringskontrakter, er disse omfattet af IFRS 4 

”Forsikringskontrakter”42.  

 

Standarden anfører ligeledes at visse immaterielle aktiver indeholder elementer af både materielle 

og immaterielle aktiver. Det kan være software, licenser og patenter. Hvorvidt aktivet skal 

behandles efter IAS 16 ”Materielle anlægsaktiver” eller efter IAS 38 ”Immaterielle aktiver”, 

vurderes af regnskabsaflægger på baggrund af en skønsmæssig vurdering af, hvilket element der 

er mest væsentligt43.  

 

For at illustrere dette omtaler standarden44 et eksempel hvor en computerhardware er indkøbt 

med et styresystem (software). Dette styresystem er nødvendigt for at hardwaren overhovedet kan 

fungere, hvorfor helheden skal behandles efter IAS 16. Såfremt det indkøbte software ikke er en 

integreret del af det materielle aktiv, som eksempelvis ERP-systemer og office-pakker, skal 

softwaren behandles som et immaterielt aktiv i henhold til IAS 38. 

 
                                                 
42 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 1372, afs. 3g. 
43 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 1373, afs. 4. 
44 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 1373, afs. 4 sidste halvdel. 
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Omkostninger til efterforskning eller udvikling og udvinding af olie, gas og mineralforekomster i 

råstofindustrier behandles ikke efter IAS 38. Dette er ud fra en vurdering af, at der er tale om så 

branchespecifikke aktiviteter, at de medfører regnskabsmæssige forhold, som kræver anderledes 

regnskabsmæssig behandling45. Der er alene tale om undtagelse for råstofindustriers 

omkostninger til ovennævnte, hvorved anvendelse af andre immaterielle aktiver skal behandles 

efter IAS 38. 

 

Endelig skal standarden anvendes på omkostninger til reklame, uddannelse, opstart og 

forsknings- og udviklingsaktiviteter. Særligt for forsknings- og udviklingsaktiviteter gælder, at 

selvom processen kan resultere i et aktiv af materiel karakter, vil dette aktivs fysiske element 

være sekundært i forhold til den viden – det immaterielle element - der er knyttet til det, og skal 

således behandles efter IAS 38. 

 

5.2.2. Standardens definitioner46 
Efter at standarden har angivet hvilke immaterielle aktiver, som regnskabsmæssigt skal 

behandles, fortsættes med en gennemgang af definitioner. Det vil sige udtryk, som anvendes i 

standarden og den betydning udtrykket har ifølge standarden. 

 

For så vidt angår definitioner, henviser vi til vort definitionsafsnit, jf. indledning. Vi har i dette 

afsnit kun refereret definitioner, som vi anser for særligt relevante.  

 

Grundlæggende er et aktiv en ressource, som: 

 kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere begivenheder, og 

 hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden  

 

I henhold til IAS 38 er et immaterielt aktiv et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk 

substans.  

Et af nøglebegreberne er et aktivt marked. Ved et aktivt marked forstås et marked, hvor alle 

følgende betingelser er til stede: 

- varerne, som handles er homogene, 

- villige købere og sælgere kan normalt findes til enhver tid, og 

                                                 
45 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 1373, afs.7. 
46 Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005, side 1373-1374, afs.8. 
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- priserne er tilgængelige for offentligheden.  

 

Vi vil i afsnittet om måling efter første indregning komme nærmere ind på vurderingen af om et 

aktivt marked eksisterer, og dermed en markeds- eller dagsværdi. 

 

For så vidt angår det aktive marked, er dette jo en af hjørnestenene i den formueorienterede 

økonomiske teori. Hvis der ikke eksisterer et aktivt – det vil sige et komplet og fuldstændigt – 

marked for aktiver og forpligtelser, vil der naturligvis ikke eksistere en markedsværdi. Dette 

hermed nævnt blot at tydeliggøre at IFRS er funderet i den formueorienterede teori.   

5.2.2.1. Eksempler på immaterielle aktiver  
Den brede definition på et immaterielt aktiv gør, at mange poster vil falde herunder. Det kan for 

eksempel være47: 

 Teknisk relaterede rettigheder: 

o Software - licenser 

o Patenter 

 Produktrettigheder 

o Ophavsret - copyrights 

o Franchiserettigheder 

 Kendetegnsrettigheder 

o Varemærker 

o Domænenavne 

o Virksomhedsnavne 

 Vidensbasererede aktiver 

o Produktudvikling 

o Forskningsprojekter 

o Medarbejder uddannelse 

o Reklamekampagner 

o Opstartsomkostninger – virksomhed eller aktivitet 

 Kontraktlige rettigheder 

o Fiskerettigheder 

o Importkvoter 

                                                 
47 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, side 533. 
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Idet definitionen på et immaterielt aktiv forudsætter, at selskabet har kontrol over aktivet og at 

aktivet kan identificeres, vil flere af de oplistede eksempler falde uden for IAS 38.  

 

Når det konstateres at et immaterielt gode ligger inden for standardens område, men ikke 

opfylder definitionen på et immaterielt aktiv, skal omkostningen til anskaffelse – alternativt 

intern oparbejdelse – indregnes, når de afholdes. Det vil sige omkostning hertil skal føres via 

resultatopgørelsen48.  

 

Af de oplistede eksempler på immaterielle gode, som ikke vil opfylde definitionen på et 

immaterielt aktiv er eksempelvis medarbejderuddannelse. Vidensvirksomheder, som for 

eksempel pharmavirksomheder, antages at have højt kvalificerede medarbejder med specialviden. 

Denne viden er såvel på generel basis i forhold til de kompetencer der opnås gennem en 

uddannelse, men også virksomhedsspecifik i forhold til den forskning der eksempelvis er 

foregået. Når medarbejdere udvikler kompetencer gennem uddannelse og videreuddannelse, vil 

virksomheden samlet set opbygge en større viden, som blandt andet forventes at kunne medføre 

større indtjening fremadrettet. Men når der ikke kan indregnes et immaterielt aktiv på denne 

baggrund skyldes det den manglende kontrol over medarbejderressourcen. Til trods for formelle 

ansættelsesforhold, har virksomheden ikke kontrol over hvorvidt medarbejderen fortsætter som 

medarbejder i virksomheden.  

 

5.2.3. Indregning og måling af immaterielle aktiver 
Når virksomheden kan dokumentere, at et immaterielt aktiv dels opfylder definitionen på 

immaterielle aktiver og dels opfylder indregningskriterierne herfor, skal der i regnskabet 

indregnes et aktiv. Definitionen på immaterielle aktiver er gennemgået i forrige afsnit, og vi vil 

efterfølgende gennemgå standardens krav til indregning heraf. 

 

Indregningskriterierne finder anvendelse på anskaffelse af et aktiv, omkostninger til intern 

oparbejdelse af et immaterielt aktiv og omkostninger, som efterfølgende afholdes for at udvide, 

udskifte eller vedligeholde aktivet.  

 

 

 

                                                 
48 Undtagelse jf. IAS 38 afs. 68, som omtaler virksomhedsovertagelser. 
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I henhold til IAS 38 skal et immaterielt aktiv udelukkende indregnes, såfremt: 

 Det er sandsynligt, at de forventede fremtidige økonomiske fordele, der kan henføres til 

aktivet, vil tilgå virksomheden, og 

 Aktivets kostpris kan måles pålideligt. 

 

Først og fremmest strammes kravet til de forventede fremtidige økonomiske fordele. For at kunne 

foretage indregning, skal det være sandsynligt, at disse forventninger indfries.  

 

Standarden omtaler ikke hvor stor sandsynlighed, der forlanges, men at virksomheden skal 

vurdere sandsynligheden for de forventede fremtidige økonomiske fordele, ved anvendelse af 

rimelige og dokumenterbare forudsætninger. Den matematiske vurdering hertil er, at 

sandsynligheden skal være større end 50 %. Der skal således efter vores opfattelse være en større 

sandsynlighed for at de forventede økonomiske fordele indfris, end ikke. Disse forudsætninger er 

således ledelsens bedste skøn vedrørende de økonomiske forhold, der forventes at ses over 

aktives brugstid.  

 

Herudover tilføjes kravet om, at kostprisen skal kunne måles pålideligt. I henhold til 

begrebsrammen indgår der i pålidelighedskravet, at der sker en troværdig repræsentation, at der 

fokuseres på økonomisk indhold frem for juridiske formalia og, at informationen er neutral. 

 

5.2.4. Anskaffelse af immaterielle aktiver hos tredjemand 
I tilfælde af, at virksomheden erhverver et immaterielt aktiv hos tredjemand, vil der i den aftalte 

pris være indkalkuleret virksomhedens forventninger til en fremtidig indtjening. Hvis 

virksomheden ikke anser anskaffelsen af aktivet for profitabelt, vil virksomheden ud fra 

almindelige driftsøkonomiske overvejelser selvfølgelig ikke foretage handelen.  

 

Derved er der også i et aktivs anskaffelse indkalkuleret en vis sandsynlighed for, at 

virksomhedens forventninger om den fremtidige indtjening bliver indfriet.   

 

Samtidig vil kostprisen – i henhold til definitionen herpå - for aktivet være pålideligt målbar, jf. 

den indgåede aftale.  Kostprisen omfatter kun direkte henførbare omkostninger forbundet med 
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anskaffelsen, og således kan virksomheden ikke indregne eksempelvis administrations- og andre 

indirekte produktionsomkostninger i kostprisen49. 

Det ses således, at i relation til ekstern anskaffelse af et immaterielt aktiv, i henhold til en konkret 

indgået aftale, vil førstegangsindregningen til kostpris, ikke volde de store problemer for 

regnskabsaflægger. 

 

5.2.5. Anskaffelse af immaterielle aktiver via virksomhedssammenslutning 
Vi har i nærværende kandidatafhandling foretaget fravalg af en decideret gennemgang af IFRS 3 

”Virksomhedssammenslutninger”, men denne standard har dog en vis indflydelse på IAS 38, idet 

immaterielle aktiver separat fra goodwill skal indregnes i den overtagende virksomhed50. Dette 

uanset om de immaterielle aktiver tidligere var indregnet i den overtagne virksomhed. 

 

Immaterielle aktiver skal i henhold til definitionen kunne identificeres. De skal derfor indregnes 

selvstændigt i balancen, hvis aktivet har sit udspring i en kontrakt, andre juridiske rettigheder 

eller, at aktivet kan udskilles separat. Aktivet kan udskilles hvis det kan sælges, overdrages, gives 

i licens, udlejes eller udveksles51.  

 

IAS 38 anfører, at der i overensstemmelse med IFRS 3 skal indregnes immaterielle aktiver 

erhvervet ved virksomhedssammenslutninger til kostpris. Denne kostpris svarer til dagsværdien 

på overtagelsestidspunktet.  

 

Dagsværdien formodes, at afspejle forventningerne om at fremtidige økonomiske fordele, som er 

knyttet op på aktivet, vil tilgå virksomheden. Derved anses også kravet om sandsynlighed for 

opfyldt, for immaterielle aktiver erhvervet via virksomhedssammenslutninger. 

 

I henhold til gældende standarder skal pålidelighedskravet også være opfyldt. 

 

IFRS 3 er dog allerede justeret og denne justering vil påvirke regnskaber der påbegyndes 1. juli 

2009 og senere. I den nye IFRS 3R er kravet om pålidelighed bortfaldet52, og vi forventer på den 

                                                 
49 Jf. IAS 38 afs. 29. 
50 IAS 38 afs. 34. 
51 IAS 38 afs. 12. 
52 Ernst & Young: IFRS i praksis 2008, side 19. 
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baggrund, at denne regelændring medfører en øget aktivering af immaterielle aktiver, til trods for 

eventuelle vanskeligheder ved i praksis at værdiansætte aktivet. 

 

I de nugældende regler, vil identificerbare immaterielle aktiver, som indgår i en 

virksomhedssammenslutning, men som ikke kan måles pålideligt indgå i den residualværdi for 

den overtagne virksomhed, som goodwill er udtryk for.  

 

Efter de regler, som gælder fra 1. juli 2009 vil merværdien i form af goodwill forventeligt være 

lavere, idet en del af den tidligere goodwillværdi er udskilt til identificerbare immaterielle 

aktiver. Vi skal her være opmærksomme på, at der på dette tidspunkt i regnskabsaflæggelsen, er 

tale om målingen ved førstegangsindregning.  

 

Hvorvidt der sker indregning som goodwill eller som immaterielt aktiv, har særligt betydning for 

den efterfølgende måling. Goodwill skal ikke afskrives, men underkastes årligt en 

nedskrivningstest53.   

 

Målingen til dagsværdi af et identificerbart immaterielt aktiv involverer skøn af forskellige 

faktorer, som den overtagende virksomhed skal være opmærksom på. Vi vil i denne 

kandidatafhandling ikke komme nærmere ind på metoder til værdiansættelse af dagsværdi. 

 

Det ses således af IAS 38, at immaterielle aktiver anskaffet gennem 

virksomhedssammenslutning, indregnes til dagsværdien på overtagelsestidspunktet, såfremt 

definitionskravet er opfyldt og, at aktivet er identificerbart samt - p.t. efter gældende standard -  

pålideligt målbart. 

 

5.2.6. Immaterielle aktiver – internt oparbejdet 
I virksomhedens levetid afholdes ofte omkostninger, der i sagens natur bør vurderes hvorvidt 

disse omkostninger udgør et internt oparbejdet immaterielt aktiv, der opfylder 

indregningskriterierne. Det kan være særdeles vanskeligt, at foretage denne vurdering, blandt 

andet på baggrund af manglende pålidelighed om aktivets kostpris. Det er for så vidt angår de 

internt oparbejdede aktiver, at virksomhederne har en særlig udfordring i relation til 

regnskabsaflæggelsen, herunder pharma-virksomheder, der foretager forskning og udvikling.   

                                                 
53 IFRS 3, afs. 55. 
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IFRS opstiller i IAS 3854 nogle krav og vejledninger til hvordan virksomheden skal forholde sig 

til internt oparbejdede immaterielle aktiver. Disse krav skal ses som særlige krav, der ligger 

udover standardens generelle bestemmelser om indregning og førstegangs måling af et 

immaterielt aktiv. 

 

Som udgangspunkt skal oparbejdelsen af aktivet klassificeres i en forskningsfase og en 

udviklingsfase.  

 

Til illustration af forskellen mellem forskningsfasen og udviklingsfasen har vi udarbejdet 

nedenstående tabel ”Tabel 5.1. IFRS Forsknings- og udviklingsaktiviteter”. 

 

Tabel 5.1. IFRS Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
Forskningsfase  Udviklingsfase  

Aktiviteter med det formål, at indhente ny 

viden. 

Design, opførelse og testning af prototyper og 

modeller før produktion og anvendelse. 

Søgen efter, evaluering og endelig udvælgelse 

af forskningsresultaters anvendelses-

muligheder og anden viden. 

Design af værktøj, opspændingsværktøj, 

støbeforme og stempler, der indebærer ny 

teknologi. 

Søgen efter alternative materialer, anordninger, 

produkter, processer, systemer eller 

tjenesteydelser. 

Design, opførelse og drift af et forsøgs-

produktionsanlæg, hvis størrelsesorden ikke er 

økonomisk rentabel for erhvervsmæssig 

produktion. 

Udformning, design, evaluering og endelig 

udvælgelse af mulige alternativer til nye eller 

forbedrede materialer, anordninger, produkter, 

processer, systemer eller tjenesteydelser. 

Design, opførelse og testning af et udvalgt 

alternativ til nye eller forbedrede materialer, 

anordninger, produkter, processer, systemer 

eller tjenesteydelser. 

Kilde: Egen udvikling med inspiration fra IAS 38 og Regnskabshåndbogen 2008. 

 

Virksomheden må ikke indregne aktiver som vedrører forskningsfasen. Omkostninger fra 

aktiviteter i denne fase skal indregnes, når de afholdes. Det skyldes, at virksomheden ikke kan 

dokumentere eksistensen af et immaterielt aktiv, som vil medføre fremtidige økonomiske fordele.  

 
                                                 
54 IAS 38 – afsnit 52 til 67. 
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Et klassisk scenarie er eksempelvis medicinalvirksomheden, som i kraft af nye sygdommes 

fremkommen, ser en fremtidig indtjeningsmulighed. Forskningsfasen er der hvor virksomheden 

er på ukendt grund. Der skal bruges ny viden m.m. for at kunne udvikle et præparat der kan 

helbrede. Medicinalvirksomheden har en idé om, at forskningsfasen kan – og forhåbentlig vil – 

bruges til at fortsætte ind i udviklingsfasen.  

 

På baggrund af forskningsfasen skal virksomheden foretage nogle vurderinger om resultaterne og 

tage beslutning om, hvorvidt forskningen stoppes eller man ønsker at fortsætte. Såfremt 

virksomheden træffer en beslutning om at anvende forskningsfasens resultater i en videre 

udviklingsfase, er det i princippet på dette tidspunkt, at virksomheden kan indregne fremadrettede 

omkostninger, som et immaterielt aktiv internt oparbejdet, såfremt kriterierne i øvrigt opfyldes. 

5.2.6.1. Udviklingsfasen 
Virksomheden skal kun indregne et aktiv fra udviklingsfasen, såfremt den kan dokumentere55: 

1. den tekniske mulighed for at færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan 

anvendes eller sælges. 

2. dens hensigt at færdiggøre det immaterielle aktiv og anvende eller sælge det. 

3. dens evner til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv. 

4. hvordan det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige økonomiske fordele 

– enten gennem eksistensen af et eksternt marked eller nytteværdien ved internt brug. 

5. tilgængeligheden af tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at 

færdiggøre udviklingen og til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv. 

6. dens evne til pålideligt at måle de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle 

aktiv i løbet af dets udvikling. 

 

Alle benævnte punkter skal kunne dokumenteres, førend virksomheden kan foretage indregning 

af det internt oparbejdede immaterielle aktiv. 

 

For så vidt angår pkt. 1 kan afgørelsen af hvorvidt kriteriet om de tekniske muligheder er opfyldt 

være vanskeligt at afgøre56. Det vil antageligvis være sådan, at virksomheden som er så 

fremskreden i processen vil søge alle muligheder for at tilvejebringe disse tekniske muligheder 

for færdiggørelsen.   

                                                 
55 IAS 38, afs. 57. 
56 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, side 539. 
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Med hensyn til pkt. 2 og 3 bør disse som udgangspunkt være opfyldt, idet virksomheden jo netop 

er gået videre med udviklingsfasen med hensigten om færdiggørelse af et immaterielt aktiv, og 

derfor også har overvejet hvorvidt det kan sælges eller bruges internt. 

 

Pkt. 4 har relation til IAS 36 ”Værdiforringelse af aktiver”57. Virksomheden skal kunne 

dokumentere, at de aktiverede omkostninger ikke overstiger en beregnet kapitalværdi. I henhold 

til IAS 36 udgør kapitalværdien (nytteværdien) en nutidsværdi af de fremtidige pengestrømme 

som forventes at hidrøre fra aktivet. I øvrigt skal virksomheden anvende begrebet 

pengestrømsfrembringende enhed, såfremt de fremtidige pengestrømme fra aktivet, ikke er 

uafhængige af pengestrømme fra andre aktiver58. Det vil sige, at virksomhedens skal foretage en 

vurdering af hvorvidt pengestrømmene fra aktivet kan stå alene eller om aktivet indgår i en 

gruppe af aktiver – pengestrømsfrembringende enhed - som generer pengestrømme. 

 

Hvorvidt kriteriet i pkt. 4 er opfyldt kan afgøres ud fra59 om det udviklede produkt indeholder nye 

funktionaliteter i forhold til kendte alternativer. I det tilfælde kan det være vanskeligt at opfylde 

kriteriet. Såfremt der er tale om udvikling af medicin til kendte sygdomme, kan det antages at 

være forholdsvis nemt at opfylde kriteriet, idet der jo som udgangspunkt foreligger et 

eksisterende marked. 

 

Tilstrækkeligheden af virksomhedens ressourcer til færdiggørelse og anvendelse af et immaterielt 

aktiv kan for eksempel dokumenteres ved en plan over ressourcer - tekniske, økonomiske o.a. - 

som er nødvendige, og virksomhedens evne til at sikre disse ressourcer60. For en virksomhed hvis 

hovedformål er forskning og udvikling indenfor biotek eller medicin, vil den knappe ressource 

ofte være af økonomisk karakter, særligt hvis der er tale om en forholdsvis ung virksomhed61. 

Planen der i den situation skal dokumenteres for opfyldelse af pkt. 5 kan således indeholde 

forventede kapitalforhøjelser. 

 

For så vidt angår pkt. 6, skal virksomheden tilrettelægge sine registreringssystemer således, at 

omkostninger direkte henførbare til det immaterielle aktiv, måles pålideligt. For de fleste 

                                                 
57IAS 38, afs. 60. 
58 IAS 36, afs. 66, jf. afs. 22. 
59 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, side 539. 
60 IAS 38, afs. 61. 
61 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, side 540. 
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virksomheder vil dette ikke volde store problemer, og kriteriet må efter vores opfattelse 

sædvanligvis anses for opfyldt. 

 

5.2.6.2. Kostprisen for et internt oparbejdet immaterielt aktiv  
Når den regnskabsaflæggende virksomhed kan dokumentere at alle indregningskriterier er 

opfyldt, det vil sige ”..sandsynlighed for fremtidige økonomiske fordele..”, ”..pålidelig måling..”, 

og de nævnte kriterier i det foregående afsnit om ”Udviklingsfasen”, kan virksomheden indregne 

et immaterielt aktiv der er internt oparbejdet. 

 

Kostprisen for det internt oparbejdede aktiv er de samlede omkostninger afholdt fra det tidspunkt, 

hvor det immaterielle aktiv første gang opfylder ovenstående62. Omkostninger til et immaterielt 

gode, der tidligere blev indregnet som omkostning i resultatopgørelsen, må ikke indgå i 

kostprisen. Der må således ikke ske en tilbageførsel af tidligere års omkostninger, selvom 

virksomheden nu har formået at være tæt på målet om et immaterielt aktiv til enten salg eller 

intern anvendelse.  

  

Kostprisen indeholder alle nødvendige omkostninger, som er direkte forbundet med at oprette, 

fremstille og forberede aktivet til den af ledelsen planlagte anvendelse.  

 

Direkte forbundne omkostninger afgrænses i IAS 38 såvel positivt som negativt, ligesom der 

anvises eksempler herpå.  

 

Som positiv afgrænsning nævner IAS 38 omkostninger til: 

 materialer og tjenesteydelser,  

 personaleydelser,  

 registreringsgebyrer for juridiske rettigheder, og  

 afskrivning på patenter og licenser, der anvendes til at oparbejde det immaterielle aktiv.  

 

Som negativ afgrænsning nævner IAS 38 omkostninger til: 

 salgs-, administrations- og andre generelle indirekte produktionsomkostninger – 

medmindre omkostningen direkte kan henføres til forberedelsen af aktivet til brug,  

                                                 
62 IAS 38, afs. 65 og 71.  
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 identificerede tab grundet ineffektivitet og indledende driftstab afholdt før aktivet opnår 

den planlagte indtjening, og 

 omkostninger til uddannelse af personale til aktivets drift. 

 

De omkostninger som er direkte forbundne med det immaterielle aktiv, kan således både være 

variable omkostninger og faste omkostninger. Dog er der for de faste omkostninger en del 

restriktioner, jf. de nævnte afgrænsninger.  

 

Fokus er i hele processen på hvilke omkostninger, som virksomheden afholder, der direkte har 

sigte på udviklingen af det immaterielle aktiv. Når dette tilhørsforhold dokumenteres kan 

omkostningen indgå i kostprisen for aktivet. I denne sammenhæng skal nævnes forrige afsnit om 

”Udviklingsfasen”, hvor der blandt andet stilles visse krav til virksomhedens 

registreringssystemer. Derfor antages det at virksomheden er i stand til – via ERP systemer og 

evt. andre IT hjælpeværktøjer – at håndtere denne allokering af omkostninger, der vedrører 

aktivet, for derved at dokumentere den pålidelige kostpris for det internt oparbejdede 

immaterielle aktiv. 

    

5.3. Måling efter første indregning  
Når virksomheden har indregnet det immaterielle aktiv i balancen – hvad enten det hidrører fra 

anskaffelse fra tredjemand, virksomhedssammenslutning eller er internt oparbejdet – kan den 

efterfølgende måling ske i henhold til to modeller: 

1. Kostprismodellen, eller  

2. Omvurderingsmodellen.  

 

Der er for virksomheden valgfrihed mellem de to modeller, men standarden opstiller krav til 

anvendelsen, som gennemgås nedenfor. 

 

5.3.1. Kostprismodellen 
Efter IAS 38, afs. 74 skal virksomheden ved anvendelse af kostprismodellen indregne det 

immaterielle aktiv til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab 

ved værdiforringelse. 
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Virksomheden skal således hvert år efter kostprismodellen afskrive på det immaterielle aktiv, 

ligesom der skal foretages en nedskrivningstest.  

    

I henhold til definitionen på afskrivninger ”..den systematiske allokering af et immaterielt aktivs 

afskrivningsberettigede beløb over dets brugstid”, vil der således i årsregnskabet indregnes en 

omkostning, der er udtryk for virksomhedens forbrug af det immaterielle aktiv. Forbruget - 

afskrivningen - af aktivet opgøres i forhold til brugstiden og de forventede økonomiske fordele.  

 

5.3.2. Brugstid 
Brugstid er i henhold til standardens definition enten:  

 den periode i hvilken et aktiv forventes at være disponibelt til brug for virksomheden, 

eller  

 antallet af producerede enheder som virksomheden forventer at opnå fra aktivet.  

 

Virksomheden skal foretage en vurdering om hvorvidt det immaterielle aktiv har en brugstid der 

er begrænset eller om brugstiden er uendelig63. Det vil med andre ord sige at virksomheden skal 

vurdere om der er tale om bestemmelig levetid eller ubestemmelig levetid for det immaterielle 

aktiv. 

 

Virksomheden skal derfor udarbejde analyser af levetiden for det immaterielle aktiv 

indeholdende alle relevante faktorer. Hvis disse analyser ikke indikerer en begrænsning i den 

periode, som virksomheden forventer at aktivet vil frembringe nettopengestrømme, skal 

brugstiden anses for at være uendelig.  

 

Begrebet ”uendelig” skal ifølge standarden ikke tages bogstaveligt64. Der er tale om, at et 

immaterielt aktivs brugstid afspejler det niveau af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger, som 

er påkrævet for at aktivets ydeevne er intakt. Dette niveau er skønnet på tidspunktet for vurdering 

af aktivets brugstid og virksomhedens evne og hensigt til at opretholde et sådant niveau. 

Vurderingen af brugstiden som ”uendelig” for aktivet må således ikke afhænge af planlagte 

fremtidige omkostninger, som medfører at aktivets ydeevne er større end oprindeligt.  

 

                                                 
63 IAS 38, afs. 88. 
64 IAS 38, afs. 91. 
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Standarden er på det overordnede plan hjælpsom for regnskabsaflægger, idet der anføres en del 

forhold, som virksomheden skal tage i betragtning i forbindelse med analysen af hvorvidt der 

eksisterer en bestemmelig levetid eller ej. 

 

Forhold vedrørende brugstidens bestemmelse, som virksomheden skal tage i betragtning er blandt 

andre65: 

 den forventede anvendelse af aktivet, og om aktivet kan anvendes effektivt af en anden 

ledelse. 

 Aktivets typiske produktlivscyklus og offentligt tilgængelige oplysninger om skøn over 

brugstiden for tilsvarende typer aktiver, med samme anvendelse. 

 Teknisk, teknologisk, handelsmæssig eller anden form for forældelse. 

 Stabiliteten i den branche, hvor aktivet anvendes og ændringer i efterspørgslen efter 

producerede enheder eller tjenesteydelser fra aktivet. 

 Konkurrenters eller potentielle konkurrenters forventede handlinger. 

 Niveauet af vedligeholdelsesomkostninger, der er nødvendigt, for at opnå de forventede 

fremtidige økonomiske fordele fra aktivet, og virksomhedens evne og hensigt til at nå 

dette niveau. 

 Perioden hvor virksomheden har kontrol over aktivet, og juridiske o.l. begrænsninger af 

aktivets anvendelse, herunder tilknyttede leasingkontrakters udløb. 

 Hvorvidt aktivets brugstid er afhængig af brugstiden for andre aktiver i virksomheden.  

 

Standarden anfører for så vidt angår visse immaterielle aktiver som for eksempel software, at 

disse kan være særligt udsat for teknologisk forældelse, hvilket taler for sandsynligheden af en 

kort brugstid.  

 

Immaterielle aktivers brugstid kan dog også være meget lang. Hvis der usikkerhed om denne 

lange tidshorisont, vil dette kunne begrunde et forsigtigt skøn over aktivets levetid. Men det vil 

ikke kunne begrunde, at der vurderes en urealistisk kort brugstid66. En tidligere formodningsregel 

om at immaterielle aktivers økonomiske levetid maksimalt var tyve år, eksisterer ikke mere i den 

gældende standard67. 

                                                 
65 IAS 38, afs. 90. 
66 IAS 38, afs. 93. 
67 Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk praksis til IFRS, side 543. 
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Det vil således sige, at der i ifølge IFRS kan anvendes et forsigtighedsprincip for så vidt angår 

bestemmelsen af brugstiden, men at der ikke tillades et så forsigtigt skøn over brugstiden, at den 

tydeligvis er vurderet for kort.  

 

Hvis brugstiden skønnes urealistisk kort, vil konsekvensen heraf blandt andet blive urealistisk 

høje afskrivninger, og der vil derfor ikke være en korrekt sammenhæng mellem de forventede 

fremtidige fordele, som virksomheden har forventet at aktivet frembringer, og så de tilhørende 

omkostninger. Dette vil være i strid med standardens afsnit 97, hvor det blandt andet anføres, at 

”Den anvendte afskrivningsmetode, skal afspejle det mønster, hvorefter aktivets fremtidige 

økonomiske fordele forventes forbrugt af virksomheden”. 

 

5.3.3. Særligt om kontraktlige og juridiske rettigheder68 
For immaterielle aktiver, som hidrører fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, må 

brugstiden ikke overstige rettighedsperioden.  

 

Brugstiden kan dog være kortere end rettighedsperioden. Dette afhænger af den periode, som 

virksomheden forventer at anvende det immaterielle aktiv. 

 

Såfremt kontraktlige eller andre juridiske rettigheder er overdraget til virksomheden for en 

begrænset periode – med mulighed for fornyelse – skal brugstiden udelukkende omfatte 

fornyelsesperioden i tilfælde af, at der er dokumentation for at virksomheden kan opnå denne 

fornyelse uden væsentlige omkostninger.  

 

5.3.3.1. Eksempel medielicens 
Behandlingen af kontraktlige og andre juridiske rettigheder uddybes i standarden med blandt 

andet dette eksempel69:  

En virksomhed har anskaffet en medielicens, som fornys hvert tiende år, for et mindre beløb, 

under forudsætning af, at visse fastsatte krav og forudsætninger overholdes. Virksomheden har 

tidligere to gange fornyet licensen og har til hensigt at gøre det igen, samtidig med at der ikke er 

tvivl om virksomhedens evne til at kunne foretage denne fornyelse. Der har historisk ikke været 

konkurrence om anskaffelsen af medielicensen.  

                                                 
68 IAS 38, afs. 94-96. 
69 IAS 38, eksempel 4 og 5. 
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Den omtalte medielicens anses derfor for, at indbringe virksomheden fremtidige økonomiske 

fordele på uendelig basis. Virksomheden skal på baggrund af en brugstid, som er vurderet til at 

være uendelig, derfor ikke foretage afskrivning på medielicensen. Der skal dog årligt foretages 

nedskrivningstest.  

 

Eksemplet udbygges herefter med følgende: 

Licensudbyderen foretager nu en beslutning om, at licensen ikke længere fornys, men at der 

fremover vil afholdes en auktion over licensen.  

 

På tidspunktet for denne beslutning har virksomheden 3 år tilbage af den igangværende 

licensperiode. På baggrund af licensudbyderens beslutning er der nu ikke længere en uendelig 

brugstid, og virksomheden skal derfor fremadrettet afskrive licensen over den nye brugstid på 3 

år, samt foretage årlig nedskrivningstest.  

 

5.3.4. Restværdi 
I henhold til kostprismodellen skal der opgøres et afskrivningsberettiget beløb. Standardens 

definition heraf indeholder begrebet ”restværdi”. 

 

Hovedreglen er ifølge IFRS, at restværdien for et immaterielt aktiv - hvor brugstiden er vurderet 

til at være begrænset – antages at være nul70.  

 

Dog er der to undtagelser hertil: 

1. Hvis der foreligger en tredjepartsforpligtelse om køb af aktivet ved udgangen af aktivets 

brugstid, eller 

2. Der foreligger et aktivt marked, og 

a) Restværdien kan opgøres under henvisning til dette marked, og 

b) Det er sandsynligt, at et sådant marked vil foreligge ved udgangen af aktivets brugstid.  

Hvis virksomheden kan dokumentere en restværdi for aktivet, betyder det samtidig at 

virksomheden har en forventning om, at sælge aktivet inden aktivets økonomiske levetid 

udløber71.  

 

                                                 
70 IAS 38, afs. 100. 
71 IAS 38, afs. 101. 
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Restværdien er således kun større end nul i tilfælde af, at virksomheden har indgået en aftale om 

salg af aktivet efter brug, eller et aktivt marked eksisterer. 

 

Med hensyn til en indgået salgsaftale, mener vi ikke at dette giver virksomheden problemer med 

opgørelsen af restværdien, idet der er tale om den aftalte salgssum.  

 

Opgørelsen af restværdien i henhold til kravet om et aktivt marked, vil for mange immaterielle 

aktivers vedkommende ikke være muligt. Det skyldes mange immaterielle aktivers specielle 

karakter, hvorved standardens definitionskrav om homogene varer ikke kan opfyldes. 

 

Forfatterne til ”Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk praksis til IFRS” anfører, at 

et aktivt marked kun eksisterer for eksempelvis C02-kvoter, omsættelige licenser, mælkekvoter 

og lignende hvor rettighederne er standardiseret72.  

 

Ifølge IFRS vil det være usædvanligt såfremt et aktivt marked, jf. standardens definition, 

eksisterer73. Dette vil ifølge IFRS kun foreligge ved frit overdragelige tilladelser, som for 

eksempel taxilicenser, fiskerettigheder eller produktionskvoter. 

 

Der kan ifølge standarden ikke eksistere et aktivt marked for mærkenavne, avisnavne, musik- og 

filmrettigheder, patenter eller varemærker. Det skyldes at sådanne aktiver er unikke hver især.   

 

Restværdien for aktivet skal virksomheden revurdere minimum én gang hvert år74. Såfremt det 

immaterielle aktivs restværdi ændrer sig, skal dette regnskabsmæssigt behandles som ændring i 

skøn i overensstemmelse med IAS 8 ”Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige 

skøn og fejl”.  

 5.3.5. Immaterielle aktiver med bestemmelig brugstid – afskrivning og 
nedskrivningstest 
Virksomheden har nu anskaffet det immaterielle aktiv, enten eksternt eller internt. Der er 

foretaget vurdering af brugstiden, som er fundet til at være begrænset og der er opgjort en 

restværdi.  

På baggrund af disse faktorer opgøres det afskrivningsberettigede beløb og afskrivningsperioden.  
                                                 
72 Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk praksis til IFRS, side 543. 
73 IAS 38, afs. 78. 
74 IAS 38, afs. 102. 



 

Copenhagen Business School  Kandidatafhandling René Andersen 
CMA maj 2009 Immaterielle aktiver/IFRS John Nielsen 

  Side 54  
 

 

For et immateriel aktiv med begrænset brugstid skal det afskrivningsberettigede beløb allokeres 

systematisk over aktivets brugstid75. Afskrivningen påbegyndes fra det tidspunkt hvor det 

immaterielle aktiv er klar til brug. Det antages at virksomheden er interesseret i at bruge aktivet 

så tidligt som det er muligt, men skulle dette ikke ske, skal der alligevel afskrives fra det øjeblik 

aktivet er anvendeligt. Derved er der sammenfald mellem hvornår den økonomiske levetid og 

afskrivningsperioden starter. 

 

I henhold til IFRS skal afskrivningen afspejle det mønster, hvorefter det immaterielle aktivs 

fremtidige økonomiske fordele forventes forbrugt af virksomheden. Såfremt dette mønster ikke 

kan opgøres pålideligt, er der krav om anvendelse af den lineære metode76.  

 

Afskrivningsmetoder, der ifølge IFRS kan anvendes omfatter saldometoden, den lineære metode 

og afskrivning på basis af producerede enheder. Metoden der vælges skal anvendes ensartet fra 

regnskabsår til regnskabsår – med mindre der opstår en ændring i det forventede 

forbrugsmønster.  

 

Hovedreglen er således lineær afskrivning, fordi det ifølge IFRS sjældent vil kunne 

dokumenteres, at en anden afskrivningsmetode medfører et lavere beløb af akkumulerede 

afskrivninger end den lineære metode77. 

 

Målet ifølge IFRS er således, at værdiforringelsen af det immaterielle aktiv vises i den mindst 

mulige takt, og hertil vurderes den lineære afskrivningsmetode som udgangspunkt at være mest 

fordelagtig. Det ses af ovennævnte, at den mindst mulige afskrivningstakt dermed sidestilles med 

den bedste afspejling af forbrugsmønsteret.    

Afskrivningen skal som udgangspunkt føres som en del af resultatet, medmindre der efter en 

IFRS standard tillades eller kræves at afskrivningerne medtages i et andet aktivs 

regnskabsmæssige værdi78. Dette er for eksempel tilfældet for afskrivninger på immaterielle 

aktiver, der anvendes i en produktionsproces, hvor afskrivningen indgår som en del af 

varebeholdningens regnskabsmæssige værdi, jf. IAS 2 ”Varebeholdninger”.  

 

                                                 
75 IAS 38, afs. 97. 
76 IAS 38, afs. 97. 
77 IAS 38, afs. 98. 
78 IAS 38, afs. 97. 
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5.3.6. Gennemgang af afskrivning – periode og metode  
Efter at virksomheden har iværksat afskrivning på det immaterielle aktiv, skal der minimum ved 

afslutningen af regnskabsåret foretages en revurdering af afskrivningsperiode og 

afskrivningsmetode79.  

 

Der er to faktorer, som vil medføre ændrede afskrivningsmønster80: 

1. Hvis aktivets forventede brugstid afviger fra det hidtidige skøn. 

2. Hvis det forventede forbrugsmønster for de fremtidige økonomiske fordele ændres. 

 

Ad. 1: 

Såfremt brugstiden ændres, skal afskrivningsperioden ændres tilsvarende. Det vil sige, at 

brugstiden enten vurderes kortere eller længere end det oprindeligt anslåede, og dermed også den 

periode hvor aktivet afskrives over. 

 

Indikation for ændret brugstid kan også tage udgangspunkt i den årlige nedskrivningstest. 

Såfremt der vurderes behov for nedskrivning, vil dette tale for at brugstiden er vurderet for højt, 

hvormed revurderingen vil medføre en kortere brugstid og dermed øge afskrivninger. 

 

Ad. 2: 

Ændring i forbrugsmønsteret for de fremtidige økonomiske fordel kan eksempelvis være på 

baggrund af mere svingende indtægter end forventet. Afskrivningsmetoden skal ændres så 

forbruget af aktivet afspejler dette.  

 

I tilfælde af, at der på baggrund af den årlige revurdering ændres afskrivninger skal dette 

regnskabsmæssigt behandles som ændring i skøn i overensstemmelse med IAS 8 (Anvendt 

regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl). Dette vil kort fortalt betyde, at 

afskrivning ændres med virkning fremadrettet og at der ikke justeres sammenligningstal. 

 

5.3.7. Immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid 
Såfremt der vurderes at være en brugstid, som er ubestemmelig, skal der ikke foretages 

afskrivning på dette aktiv81.  

                                                 
79 IAS 38, afs. 104. 
80 IAS 38, afs. 104. 
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I stedet skal foretages en nedskrivningstest i overensstemmelse med IAS 36 ”Værdiforringelse af 

aktiver”. Det vil sige, at der skal foretages en sammenligning af aktivets genindvindingsværdi 

med aktivets regnskabsmæssige værdi82. Nedskrivning til lavere genindvindingsværdi foretages 

såvel årligt, som når der er indikationer på, at det immaterielle aktiv kan være værdiforringet. 

 

Genindvindingsværdien findes som den højeste værdi af enten kapitalværdien eller salgsværdien 

på balancedagen med fratræk af forventede salgsomkostninger. Det betyder, at der også i dette 

begreb er indbygget en forventning om et aktivt marked, idet salgsværdien netop relaterer sig til 

en aktuel markedsværdi.  

 

Kapitalværdien er virksomhedens specifikke nytteværdi, beregnet som nutidsværdien af 

fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at tilføre virksomheden, ved 

fortsat uændret benyttelse.  

 

Hvis der for aktivet blev vurderet en ubestemmelig brugstid skal der hvert regnskabsår foretages 

en revurdering, om hvorvidt realiserede forhold og begivenheder fortsat understøtter dette83. Hvis 

det vurderes, at der nu kan bestemmes en brugstid skal afskrivning påbegyndes, og dette 

behandles regnskabsmæssigt som en ændring i regnskabsmæssigt skøn, jf. IAS 8 ”Anvendt 

regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl”. 

 

5.3.8. Omvurderingsmodellen 
Efter IAS 38, afs. 75 skal virksomheden ved anvendelse af omvurderingsmodellen indregne det 

immaterielle aktiv til omvurderet værdi, svarende til dagsværdi på omvurderingstidspunktet med 

fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. 

Der åbnes således mulighed for at opskrive til dagsværdi. 

 

Virksomheden skal således hvert år efter omvurderingsmodellen revurdere dagsværdien på det 

immaterielle aktiv, afskrive på aktivet – herunder omvurderinger - såfremt brugstiden kan 

bestemmes og der skal foretages en nedskrivningstest.  

 

                                                                                                                                                              
81 IAS 38, afs. 107. 
82 IAS 38, afs. 108. 
83 IAS 38, afs. 109. 
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Når virksomheden har valgt at anvende omvurderingsmodellen til den regnskabsmæssige 

behandling af aktivet, er det et krav at alle andre aktiver i samme kategori - dvs. 

sammenlignelighed i art og anvendelse - også anvender omvurderingsmodellen84. Dette kan kun 

fraviges hvis der ikke foreligger et aktivt marked for disse andre aktiver. 

 

Det vil altså sige, at såfremt en virksomhed har en portefølje af licenser, som antages at være 

omsættelige på et aktivt marked, så skal der anvendes en ensartet regnskabsmæssig behandling af 

licenserne, jf. ovennævnte kategorikrav. 

 

Den primære forudsætning for opgørelse af en dagsværdi er et eksisterende aktivt marked85. Vi 

har gennemgået karakteristika for et aktivt marked under afsnittet ”Kostprismodellen – 

restværdi”. Her fremgår det blandt andet, at det er usandsynligt at et aktivt marked eksisterer, 

hvorfor virksomheden kun i visse tilfælde kan anvende omvurderingsmodellen. 

 

Når der ikke eksisterer et aktivt marked, vil det ikke være muligt at opgøre en dagsværdi, og 

virksomheden skal i stedet anvende kostprismodellen86.  

 

Såfremt et aktivt marked eksisterer og virksomheden vælger anvendelse af 

omvurderingsmodellen, skal der foretages omvurdering tilstrækkeligt ofte til, at aktivets 

regnskabsmæssige værdi på balancedagen ikke afviger væsentligt fra dagsværdien87.  

Sidste punktum i IAS 38, afs. 75 antyder, at det kan være nødvendigt at foretage løbende 

omvurderinger, alt efter aktivets karakter og indbyggede risici og således ikke alene ved 

regnskabsårets udgang. Det må antages, at der hentydes til anden offentliggørelse af regnskaber, 

som for eksempel halvårsregnskaber. 

 

Når virksomheden har foretaget omvurdering af det immaterielle aktiv, skal de akkumulerede 

afskrivninger på omvurderingspunktet tilpasses. Det gøres på én af følgende to måder88: 

 

1. De akkumulerede afskrivninger tilpasses proportionalt med ændringen i aktivets 

bruttoværdi, så aktivets regnskabsmæssige værdi er lig med den omvurderede værdi.  
                                                 
84 IAS 38, afs. 72. 
85 IAS 38, afs. 75. 
86 IAS 38, afs. 81. 
87 IAS 38, afs. 75. 
88 IAS 38, afs. 80. 



 

Copenhagen Business School  Kandidatafhandling René Andersen 
CMA maj 2009 Immaterielle aktiver/IFRS John Nielsen 

  Side 58  
 

 

2. De akkumulerede afskrivninger elimineres i aktivets regnskabsmæssige bruttoværdi, og 

nettobeløbet tilpasses den omvurderede værdi.  

 

Den omvurderede værdi kan være såvel højere som lavere end den regnskabsmæssige værdi på 

omvurderingstidspunktet.  

 

Ved en opskrivning hvor den regnskabsmæssige værdi forøges, skal opskrivningen indregnes 

direkte på egenkapitalen under reserver for opskrivninger. Opskrivningsbeløbet skal dog 

indregnes i resultatopgørelsen hvis der er tale om tilbageførsel af en tidligere foretaget 

nedskrivning, som blev indregnet i resultatet89. 

 

Tilsvarende gælder for en nedskrivning hvor den regnskabsmæssige værdi reduceres. 

Hovedreglen er at nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen. Dog skal nedskrivningen 

indregnes på egenkapitalen, såfremt der for det pågældende aktiv henstår en 

opskrivningsreserve90.  

 

Virksomheden skal således sørge for at alle omvurderinger, der medfører op- eller nedskrivninger 

for aktivet registreres hensigtsmæssigt, for derved at kunne behandle alle efterfølgende 

omvurderinger korrekt med hensyn til indregning i resultatet eller på egenkapitalen. 

5.4. Delkonklusion  
I vores problemformulering har vi defineret delspørgsmål 1.1, som vi ved gennemgangen af dette 

kapitel anser for besvaret.  

 

Ved gennemgangen af IAS 38 Immaterielle aktiver, ses indledningsvist at standardens 

anvendelsesområde er meget bredt, idet standarden finder anvendelse for alle immaterielle 

aktiver.  

 

Dog udelukker standarden en del specifikke immaterielle aktiver. Årsag til undtagelsen fra IAS 

38 er, at det specifikke immaterielle aktiv er behandlet i andre regnskabsstandarder under IASB 

eller der kan være tale om konkrete branchespecifikke forhold såsom udgifter til udvikling og 

indvinding af mineraler, olie, naturgas m.v. 

                                                 
89 IAS 38, afs. 85. 
90 IAS 38, afs. 86. 
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Hvor et aktiv indeholder elementer af såvel materiel og immateriel karakter, skal vurderingen 

tage udgangspunkt i hvilket element har størst væsentlighed for aktivet. Den konkrete vurdering 

afgør hvorvidt den regnskabsmæssige behandling af aktivet skal ske i henhold til IAS 38 eller ej.  

 

IAS 38 opererer med begreber, der generelt er relevante i relation til regnskabsaflæggelse efter 

IFRS, men også specifikt relevante for immaterielle aktiver. Alle begreberne er defineret i 

standarden. Således vil regnskabsaflægger kunne søge hjælp i regnskabsstandardens 

begrebsapparat, blandt andet i vurderingen af, om en given regnskabspost skal behandles i 

henhold til IAS 38 eller om regnskabsposten falder uden for standardens område.  

 

Definitionen på immaterielle aktiver i henhold til IAS 38 er meget bred - ”et identificerbart, ikke-

monetært aktiv uden fysisk substans” - hvorfor en del immaterielle omkostninger som 

udgangspunkt kan betragtes som immaterielle aktiver. Men kravet som defineres for aktiver 

generelt vedrørende kontrol over ressourcen og forventning om fremtidig indtjening medfører, at 

en del af disse alligevel ikke opfylder definitionen på et immaterielt aktiv og derfor skal 

omkostningsføres ved afholdelse.  

 

Indregning af immaterielle aktiver skal ske når det er konstateret, at regnskabsposten falder under 

IAS 38 anvendelsesområde, definitionen på et immaterielt aktiv opfyldes og indregningskriterier 

opfyldes.  

Indregningskriterier anfører, at det skal være sandsynligt at forventede fremtidige økonomiske 

fordele tilgår virksomheden og, at kostpris for aktivet kan opgøres pålideligt. Det antages dermed, 

at sandsynligheden skal være større end 50% i den konkrete vurdering.  

 

Immaterielle aktiver i virksomhedens regnskab, kan fremkomme som køb, anskaffelse via 

virksomhedssammenslutning eller som internt oparbejdet.  

 

Ved køb af et immaterielt aktiv vil kostprisen være direkte målbar – og dermed opgjort pålideligt. 

I en virksomheds beslutning om anskaffelsen ligger også en forventning om senere 

indtjeningsmuligheder. Separat anskaffelse er dermed uden større regnskabsmæssige problemer.  

 

Anskaffelse via virksomhedssammenslutning giver regnskabsaflægger en lidt større opgave end 

separat anskaffelse. Der skal ske en identificering af separerbare immaterielle aktiver. Disse skal 
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indregnes såfremt kostprisen – i henhold til gældende regler - kan opgøres pålideligt. Kostprisen 

svarer til dagsværdien på overtagelsestidspunktet. Den nye IFRS 3 om 

virksomhedssammenslutninger har fjernet kravet om pålidelighed ved første indregning. Derved 

forventes fremadrettet flere immaterielle aktiver udskilt fra goodwill.  

  

Internt oparbejdede immaterielle aktiver stiller regnskabsaflægger overfor en endnu større opgave 

end separat anskaffelse og via virksomhedssammenslutning. Der skal ske en klassificering af en 

forsknings- og en udviklingsfase. Omkostninger forbundet med forskningsfasen kan ikke 

indregnes som et aktiv. Omkostninger i relation til udviklingsfasen kan indregnes som et 

immaterielt, såfremt visse specifikt nævnte krav kan dokumenteres. Kostprisen for internt 

oparbejdede immaterielle aktiver er de samlede omkostninger fra det tidspunkt hvor alle kriterier 

opfyldes. Tidligere resultatførte omkostninger kan ikke tilbageføres og må dermed ikke indgå i 

kostprisen.  

 

Når virksomheden har foretaget indregning af et immaterielt aktiv skal den efterfølgende måling 

ske i henhold til enten kostpris- eller omvurderingsmodellen.  

 

I henhold til kostprismodellen skal virksomheden opgøre en brugstid og en restværdi for aktivet. 

Restværdien antages at være nul, med mindre der eksisterer et aktivt marked. Såfremt brugstiden 

vurderes som ubestemmelig, skal virksomheden alene foretage en nedskrivningstest, jf. IAS 36, 

minimum en gang årligt. Hvis brugstiden vurderes som bestemmelig, skal der foretages 

systematiske afskrivninger – som hovedregel lineære - på baggrund af restværdi og aktivets 

brugstid, samt foretages nedskrivningstest. Brugstid og restværdi for aktivet skal årligt 

revurderes. 

 

Ved valg af omvurderingsmodellen skal aktivet indregnes til dagsværdi på 

omvurderingstidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse. 

Et krav til anvendelse af omvurderingsmodellen er, at alle øvrige aktiver i samme kategori også 

anvender omvurderingsmodellen. Den vigtigste forudsætning for anvendelse af 

omvurderingsmodellen er, at der eksisterer et aktivt marked for aktivet. Hvis et sådant marked 

ikke eksisterer, kan omvurderingsmodellen ikke anvendes. Der anvises konkret hvordan op-

/nedskrivning skal håndteres over henholdsvis egenkapital eller resultatopgørelse.   
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Dette kapitel sammenfatter de specifikke krav, der er til indregning og måling af immaterielle 

aktiver. Vi mener, at de i IAS 38 anførte krav er omfattende og restriktive. Vi har derfor en 

formodning om, at IAS 38 – som en del af IFRS standardsystemet – i relation til immaterielle 

aktiver, vil vise sig ikke at være tilstrækkeligt grundlag for eventuelle alternative 

værdiansættelser. Dette vil vi se nærmere på i kapitlerne 6, 7 og 8.  
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6. Informationsbehov til brug for budgettering og værdiansættelse af 

virksomheden  

I de foregående kapitler har vi set på det økonomiske og regnskabsmæssige grundlag samt 

konkrete krav til behandlingen af immaterielle aktiver i virksomhedsregnskabet. Vi vil med dette 

kapitel tage et helt andet udgangspunkt, nemlig de behov analytikere o.a. har når der skal 

foretages en værdiansættelsesproces. Denne proces munder som oftest ud i en – set i forhold til 

værdien i årsrapporten – anden virksomhedsværdi.    

 

Med udgangspunkt i den teoretiske tilgang til værdiansættelse af en virksomhed vil vi derfor nu 

gennemgå de forhold, som har særlig interesse for kapitalindskydere i en virksomhed.  

 

Kapitalindskydere består i sagens natur af aktionærer, kreditorer og andre långivere. Derudover 

kan for eksempel medarbejdere betragtes som kapitalindskydere i de tilfælde hvor virksomheden 

har udstedt aktieoptioner. Der er således forskellige interessentgrupper, med interesse for 

virksomhedens værdi, set i relation til netop deres kapitalindskud. 

 

I denne henseende vil vi tage udgangspunkt i aktieanalytikerens behov91 for information, da dette 

behov formodes at dække mest bredt. Aktieinvestorer kan enten vælge, at foretage analyserne 

selv eller forholde sig til professionelle analytikeres vurderinger. Under alle omstændigheder vil 

prisen for aktien fremkomme på baggrund af analyse og vurderinger, som baseres på såvel 

finansielle som ikke-finansielle oplysninger, og dette arbejde vil ofte for småinvestorerne være et 

nærmest uoverkommeligt arbejde.  

 

6.1. ÅRSRAPPORTEN ER UDGANGSPUNKTET 
Når en virksomhed skal vurderes, er det centrale udgangspunkt årsrapporten. Årsrapporten viser 

den historiske udvikling og dermed den værdiskabelse, der hidtil er genereret. Årsrapporten 

udarbejdes i henhold til en fastsat begrebsramme, for eksempel IFRS, og den  danner basis for 

budgetteringen af den fremtidige udvikling92.  

   

                                                 
91 Her sidestillet med virksomhedsmæglerens behov i f.eks. salgssituationen. 
92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udg., side 11. 
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Til brug for en alternativ værdiansættelse af virksomhedens egenkapital kan anvendes forskellige 

modeller. Disse er Dividendemodel, Cash-flow model og Residualindkomstmodel93. I modellerne 

indgår 4 værdikomponenter, nemlig residualindkomst, cash-flow, finansielle forpligtelser som er 

rentebærende og en diskonteringsfaktor94.  

 

Når analytiker således skal i gang med en alternativ værdiansættelse af virksomheden, vil fokus 

være på faktorer – eller værdi drivere - som kan influere på ovennævnte 4 værdikomponenter. 

Ved påvirkning af komponenterne påvirkes værdiskabelsen.  

 

6.1.1. FINANSIELLE VÆRDIDRIVERE  
Der er syv grundlæggende finansielle værdidrivere – som måler hvordan værdiskabelsen 

realiseres - som gælder for alle virksomheder uanset størrelse og brancheforhold95:   

1. Konkurrencefordelsperiode,  

2. Omsætningens vækstrate,  

3. Overskudsgrad, 

4. Skatteprocent, 

5. Arbejdskapital,  

6. Anlægskapital,  

7. Kapitalomkostninger. 

 

En nærmere gennemgang af ovenstående finansielle værdidrivere vil ikke blive foretaget her, 

men vi henviser til den bagvedliggende litteratur.   

 

Det er nødvendigt for den gode regnskabsanalyse, at nedbryde de syv grundlæggende finansielle 

værdidrivere i underlæggende drivere. Det forekommer naturligt, at for at forstå omsætningens 

vækstrate skal analytiker have en viden om hvordan omsætningen og indtjeningen er sammensat, 

for eksempel på forretningsniveau og produktniveau. Ligeledes kan analytiker med denne viden 

nedbryde og analysere overskudsgrad for tilsvarende niveauer.  

 

                                                 
93 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udg., side 33. 
94 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udg., side 63. 
95 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udg., side 64. 
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Konkurrencefordelsperioden er det antal år, hvor afkastet på den investerede driftskapital er 

højere end kapitalomkostningerne – og dermed skaber værdi for aktionærerne96. Estimatet af 

denne faktor er generelt et væsentligt input i værdidriveranalysen. For en virksomhed, der 

foretager forskning og udvikling, vil estimatet heraf være særdeles vigtig, set i forhold til de 

produkt- og markedsmæssige muligheder, som virksomheden har skabt sig gennem forsknings- 

og udviklingsperioden.  

 

6.1.2. IKKE-FINANSIELLE VÆRDIDRIVERE  
Når analytiker skal værdiansætte virksomheden alternativt i forhold til den aflagte årsrapport, er 

det særdeles relevant at se på de ikke-finansielle værdidrivere, som måler hvorledes 

værdiskabelsen i virksomheden skabes. Det skyldes blandt andet, at i en global verden, der 

forandrer sig stadigt hurtigere, vil de faktorer der ligger bagved de finansielle værdidrivere være 

vigtige for at kunne foretage fremtidsvurderingen og dermed prognosticeringen.  

 

Koblingen mellem de finansielle og de ikke-finansielle værdidrivere er vigtig for analytiker. Det 

skyldes for eksempel, at der bag omsætningens vækstrate kan fokuseres på kundeloyalitet, 

konkurrenceintensiteten m.v.  

 

For så vidt angår konkurrencefordelsperioden, vil der eksempelvis kunne ses på adgangsbarrierer 

for konkurrenter. For forskningsvirksomheden kan patenter m.v. give en juridisk sikret 

rettighedsperiode, som sikrer en konkurrencefordel.  

 

Analytiker skal dog også forholde sig til de vidensressourcer, som virksomheden har. Er 

virksomheden med nuværende vidensressourcer i stand til at fastholde eller udbygge sin position? 

Kan forskningen foregå et andet sted til lavere omkostninger osv.? Ofte vil dette være meget 

vanskeligt for den eksterne analytiker da der mangler information herom.  

 

Alt i alt skal analysen isolere de ikke-finansielle værdidrivere, som antages at få den største 

fremadrettede positive betydning for aktionærerne.  

 

 

                                                 
96 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udg., side 65. 
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6.1.3. ANALYSE AF IKKE-FINANSIELLE VÆRDIDRIVERE  
For at analysere på en virksomheds fremtidige værdiskabelse er analytiker nød til at forholde sig 

til al information, der kan tænkes. Typisk vil analyserne opdeles i samfundsniveau, 

brancheniveau og virksomhedsniveau.  

 

På det samfundsmæssige niveau anvendes ofte PEST-modellen. Denne model fokuserer med 

virksomheden i centrum på Politik og lovgivning, Økonomi og demografi, Sociale og kulturelle 

forhold samt Teknologi og miljø97. I modellen analyseres på faktorer indenfor hovedområderne, 

som har betydning for virksomheden og dermed indflydelse på værdiskabelsen. 

  

På brancheniveau er Porter´s Five Forces den model, som meget ofte anvendes. Modellen har 

Porter opdelt i fem markedskræfter. I centrum er konkurrenceintensiteten blandt de eksisterende 

virksomheder i branchen. Denne konkurrence påvirkes af 4 forhold, nemlig: truslen fra nye 

konkurrenter, konkurrencen fra substituerende produkter, kundernes forhandlingsstyrke og 

leverandørernes forhandlingsstyrke.   

 

Vi vil her ikke komme nærmere ind på indholdet i Porter´s five forces, men henviser til den 

meget omfangsrige litteratur om dette emne.  

 

På virksomhedsniveau skal analytikeren vurdere ressourcer, kernekompetencer, konkurrence- og 

vækststrategier mv. 

 

Til brug herfor kan anvendes forskellige modeller, som for eksempel Porter´s værdikæde, Boston 

modellen, Produktlivscykluskurve, Porter´s generiske strategier, strategiske netværk og Ansoff´s 

vækstmatrix. Oftest udarbejdes også en SWOT-analyse, hvor virksomhedens styrker, svagheder 

og muligheder samt trusler oplistes og vurderes. Resultaterne i SWOT-analysen udgør en samlet 

vurdering af virksomhedens strategiske position98.  

 

Oplysningerne som analytiker kan bruge i denne forbindelse vil være at finde i årsrapporten, 

suppleret med oplysninger fra virksomhedens hjemmeside – herunder produktoplysninger, 

børsmeddelelser mv.  

 
                                                 
97 Heraf navnet PEST: Political, Economic, Social, Technological. 
98 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udg., side 103. 
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6.1.4. INFORMATION I ÅRSRAPPORTEN IFØLGE IFRS:  
Som den foranstående gennemgang viser, vil analytiker have behov for særdeles meget 

information, for at være i stand til at værdiansætte virksomhedens aktie.  

 

Udgangspunktet er dog altid virksomhedens årsrapport, som indeholder oplysninger om en 

periode, der er gået, men som også indeholder oplysninger om virksomhedens forventninger til 

en fremtidig indtjening, i kraft af definitionerne på aktiver.  

 

Derudover indeholder årsrapporten oplysninger af ikke-finansiel karakter. Disse er indeholdt i 

ledelsespåtegning99, revisionspåtegning, ledelsesberetning100, anvendt regnskabspraksis og 

noteoplysninger – herunder egenkapitalopgørelsen. Corporate Governance debatten de seneste 

mange år, har formentlig medvirket til, at virksomhedernes årsregnskaber giver større 

gennemsigtighed. Det må derfor nu formodes, at der fra virksomhedernes side er større åbenhed 

om resultater og aktiviteter m.v. end tidligere, i kraft af markedskræfter og regulering.  

 

Analytikeren vil have interesse i, at læse om ledelsens påtegning tilkendegiver hvorvidt det er 

aflagt i fuld overensstemmelse med den anvendte begrebsramme, og om revisors påtegning er 

blank. Hvis revisionspåtegningen er blank betyder det, at revisor er enig med ledelsen for så vidt 

angår regnskabsaflæggelsen og, at revisor er overbevist om, at virksomhedens årsregnskab er 

uden væsentlige fejl.  

 

For så vidt angår anvendt regnskabspraksis vil det være særligt interessant for analytiker, hvis 

selskabet har ændret sin regnskabspraksis i forhold til tidligere. Der kan være tale om, at 

virksomheden tidligere anvendte ”Historisk kostpris”, men har ændret regnskabspraksis til 

”Dagsværdi”. Konsekvensen af en sådan ændring i regnskabspraksis skal inddrages i 

analytikerens budgetmodel. 

  

I ledelsesberetningen101 anfører den regnskabsaflæggende ledelse forhold, som supplerer den 

finansielle rapportering således, at regnskabsaflæser får bedre mulighed for, at vurdere årets 

resultat og aktiviteter102. Det kan for eksempel for pharma-virksomheden være såfremt et 

                                                 
99 I et IFRS regnskab sker denne erklæring i noterne, jf. IAS 1, afsn. 14.   
100 I et IFRS-regnskab, er der endnu ikke specifikke krav om ledelsesberetning. Det forventes, at der i løbet af 2010 
udsendes IFRS-standard for ”Management Commentary”. 
101 Ikke krav til decideret ledelsesberetning endnu i internationale IFRS-regnskaber.  
102 IAS 1, afsn. 103. 
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igangværende forsknings-/udviklingsprojekt standses, med dertil hørende omkostningsføring eller 

nedskrivning til følge. Eller om ledelsen er af den opfattelse, at regnskabet er påvirket positivt 

eller negativt af enkeltstående transaktioner, som for eksempel salg af datterselskaber, 

ejendomme mv.  

 

I henhold til IFRS anfører IAS 1, at noteoplysninger generelt, skal indeholde de oplysninger, som 

kræves i IFRS-standarderne og som ikke fremgår af årsregnskabet, men som er relevante for 

forståelsen heraf103. I øvrigt henvises til afsnittet om IFRS begrebsramme, hvor der blandt 

omtales regnskabslæser nytteværdi, som et centralt fokusområde. 

 

Analytiker vil dog være særligt interesseret i hvordan selskabets omsætning og indtjening 

genereres. Derfor vil oplysninger om blandt andet sammensætningen heraf opdelt i segmenter og 

markeder være brugbart i den alternative værdiansættelse af selskabet.  

 

I sidste ende vil alle oplysninger indgå i analytikers opfattelse og beregning af den alternative 

værdiansættelse.  

 

Der er ikke tale om en eksakt videnskab, da enkeltfaktorer ofte vægtes ud fra subjektive kriterier, 

og to analytikere vil næppe komme frem til samme resultat til trods for samme udgangspunkt. 

Men for virksomheden kan analytikers udtalelse have stor betydning i relation til selskabets 

profilering hos potentielle aktionærer. 

 

6.2. Delkonklusion: 
I vores problemformulering har vi jf. delspørgsmål 1.2 spurgt om analytikers informationsbehov, 

hvis han skal foretage en vurdering af en given virksomhedsværdi. Vores gennemgang af kapitel 

6 besvarer dette spørgsmål. 

 

Kapitalindskydere i en virksomhed har behov for, at vurdere virksomheden og værdiansætte den 

alternativt, idet virksomhedens ”sande” værdi kan afvige fra den værdi, der vises i årsrapporten. 

På baggrund af vor gennemgang af IFRS reglerne vedrørende immaterielle aktiver antager vi, at 

                                                 
103 Det forventes, at IFRS udsender ny standard i 2010 om ”Management Commentary”. Denne opstiller krav til form 
og indhold af den ledelsesmæssige beretning, som hidtil har været frivillig. Mange virksomheder har de seneste år 
anvendt f. eks. ”Value Reporting” som framework for ledelsesberetning.  
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dette gælder i særlig grad for virksomheder med store omkostninger til forskning og udvikling – 

herunder pharmavirksomheder. 

 

Den teoretiske tilgang til den alternative værdiansættelse af virksomheden tager udgangspunkt i 

årsrapporten. Denne er således basis for analytikers budgettering af den fremtidige udvikling.  

 

Analytikers værdiansættelse kan ske ud fra forskellige modeller, som indeholder fire 

værdikomponenter. Analytiker skal have fokus på de værdidrivere, der har indflydelse på de fire 

komponenter. Der forefindes nogle grundlæggende finansielle værdidrivere, som er ens for alle 

virksomheder. Disse er konkurrencefordelsperiode, vækstrate for omsætningen, overskudsgrad, 

skatteprocent, arbejdskapital, anlægskapital og kapitalomkostninger.  

 

Særligt relevant for analytiker er de ikke-finansielle værdidrivere, for eksempel kundeloyalitet – 

herunder sammenhængen til de finansielle værdidrivere, for eksempel omsætningens vækstrate. 

Herudover er virksomhedens vidensressourcer i stigende grad vigtige.  

 

Til brug for analysen af ikke-finansielle værdidrivere anvendes forskellige modeller, som 

grundlæggende inddeles i samfundsniveau, brancheniveau og virksomhedsniveau. Analytiker ser 

således på alle tænkelige forhold eksterne som interne, med betydning for værdidriverne og 

dermed værdiansættelsen.  

 

I et IFRS regnskab findes oplysninger af såvel finansiel som ikke-finansiel karakter. Ændringer i 

anvendt regnskabspraksis som har betydning for analytikers arbejde, skal blandt andet være 

beskrevet. For så vidt angår ledelsesberetning er der endnu ikke specifikke krav hertil, men IFRS 

anbefaler at virksomheden oplyser om alle forhold, som er relevante til forståelse af 

årsregnskabet.   
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7. Ikke-finansielle oplysninger til forbedring af regnskabsaflæggelsen   

7.1. Indledning 
Ved gennemgangen i kapitel ”6. Informationsbehov til brug for budgettering og værdiansættelse 

af virksomheden” har vi fundet ud af, hvilke behov – ud fra en teoretisk tilgang - analytikeren 

har, når han skal foretage en værdiansættelse af virksomheden. Analytiker har således behov for 

både finansielle og ikke-finansielle oplysninger. Disse ikke-finansielle oplysninger er ikke 

umiddelbart omfattet af kravene i IFRS, jf. vores kapitel 4 og 5. Med dette kapitel har vi til 

hensigt, at komme med bud på hvordan virksomheden kan supplere de finansielle informationer 

med ikke-finansielle oplysninger, som regnskabslæsere vil opleve som relevante. 

 

I afsnittene om IFRS begrebsramme, IAS 38 ”Immaterielle aktiver” og afsnittet om analytikers 

informationsbehov til brug for værdiansættelsen af virksomheden, har vi via en teoretisk tilgang 

gennemgået disse emner. Dermed har vi kortlagt hvilke grundlæggende økonomiske tankegange, 

der er bag den moderne regnskabsaflæggelse, ligesom vi har beskrevet hvilke krav, der konkret 

stilles i forbindelse med indregning og måling af immaterielle aktiver, og endeligt har vi foretaget 

en kort beskrivelse af den tilgang som analytiker har, i sin alternative værdiansættelse af 

virksomhedens aktie. 

 

Diskussionen om virksomhedernes regnskabsaflæggelse er foregået over hele verden i mange år. 

De finansielle regnskabsoplysninger er ofte ikke længere nok, til at foretage en konkret vurdering 

af virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Det skyldes at økonomien de seneste årtier 

er bevæget i retning af vidensøkonomi, hvor de aktiver, som virksomheden bygger den fremtidige 

indtjening på er immaterielle. Det kan være medarbejderressourcer m.v. Aktiver som i kraft af 

IFRS´ indregningskriterier holdes ude af den finansielle rapportering, og der opstår derfor et 

behov for information om disse forhold hos regnskabsbruger, således at beslutnings- og 

prognosegrundlaget forbedres. 

 

Der forefindes endnu ikke en konkret implementeret IFRS standard omhandlende krav til ikke-

finansielle oplysninger. På nuværende tidspunkt er regnskabsaflægger forpligtet til, at give 

supplerende oplysninger – som ikke fremgår af balancen, resultatopgørelsen, 

egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen – i det omfang oplysningen er relevant for 
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forståelsen af disse104. Der er således for regnskabsaflægger en ”bagdør”, idet der formentlig er 

forskellige opfattelser af, hvilke oplysninger der er relevante i den sammenhæng, og dermed kan 

regnskabsaflægger foretage en vurdering, som medfører at oplysningen ikke medtages i 

virksomhedens regnskab. 

 

Vi vil i det efterfølgende tage udgangspunkt i forskellige teoretiske tilgange og undersøgelser, 

som efter vores opfattelse er meget relevante i forhold til at afdække regnskabslæsers 

informationsbehov.  

 

Vi har en kort gennemgang af Colorized Accounting, ligesom vi også vil referere til en 

undersøgelse i USA ”Jenkins-rapporten”. Vi har særligt set på Value Reporting, der nu er et 

almindeligt anerkendt framework til rapportering om finansielle og ikke-finansielle 

informationer. Alle tre ovennævnte har været medvirkende til den udvikling, som 

virksomhedernes rapportering har undergået de seneste 10-12 år.  

 

7.1.1. Wallmann - Colorized Accounting 
Steven M. H. Wallman105 er en af de tidlige debattører, som argumenterede for, at det 

traditionelle årsregnskab havde nogle store svagheder. I perioden 1995 til 1997 udgav han fire 

artikler omhandlende den fremtidige rapportering af regnskab. Wallman har med sine idéer – 

omtales som Colorized Accounting - blandt andet givet inspiration til den danske årsregnskabslov 

af 2001. 

 

Wallman har særligt fokus på identifikation og måling af de aktiver, som er vigtigst for 

virksomheden. Tidligere forholdt det sig sådan, at værdien hovedsageligt skabtes på baggrund af 

materielle aktiver. Disse var forholdsvis lette at identificere og måle, og var derfor indregnet i 

balancen. På den baggrund var det traditionelle årsregnskab anvendeligt i værdiansættelse af 

virksomheden, idet der ikke var væsentlige skjulte aktiver, som påvirkede indtjeningsevnen.  

 

Når der sker en forvandling af økonomien i retning af vidensøkonomi, hvor mange 

virksomheders vigtigste aktiver er immaterielle aktiver, som eksempelvis goodwill, varemærker 

og medarbejderressourcer, opstår problemet for både regnskabsaflægger og regnskabslæser - En 

                                                 
104 IFRS: IAS 1, afsn. 103 – vedrørende noteoplysninger. 
105 Bl.a. ”The Future of Accounting and Financial Reporting Part II: The Colorized Approach (1996)” og ”The 
Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World: The Need for Dramatic Change (1995)”. 
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nylig undersøgelse fra 2007 foretaget af Deloitte106 understøtter dette, idet der anføres blandt 

andet, at 37% af de forespurgte virksomheder er af den opfattelse, at deres performance er mere 

bestemt af immaterielle aktiver end materielle aktiver, dvs. medarbejderengagement, 

kundeloyalitet eller innovative evner.  

 

Disse immaterielle aktiver opfylder oftest ikke standardernes indregningskriterier og kan være 

særdeles vanskelige at måle og dermed værdiansætte. Derfor fremgår disse aktiver ikke af 

årsregnskabet (black and white accounting107). Wallman anfører, at når de væsentligste aktiver 

ikke kan ses af årsregnskabet, vil det ikke være muligt at bruge til værdiansættelse af 

virksomheden og som redskab for investor til at allokere ressourcer.  

 

Ifølge Wallman har den mangelfulde rapportering af de immaterielle aktiver negative 

konsekvenser for kapitalmarkedet. I en situation hvor investor ikke har de relevante informationer 

til rådighed, vil værdiansættelsen af virksomheden blive mere usikker, og dermed vil investors 

risiko stige. Ved stigende risiko vil investor tage sig betalt ved øget afkastkrav, som dermed øger 

kapitalomkostningerne. Ifølge Wallman er kapitalmarkedet derfor mindre effektivt end det kunne 

være. Kapitalmarkedet defineres af Wallmann for en handelsplads hvor kapital flyder fra de der 

har den til de der har brug for den108. 

 

Wallman er derfor fortaler for, at al information, som er relevant og anvendelig for 

regnskabsbruger skal rapporteres. I hans øjne er regnskabsbruger bedre stillet med informationen, 

for dermed selv at kunne afgøre hvor pålidelig informationen er, i hans videre beslutningsfase. 

 

Wallman foreslår derfor i paradigmet ”Colorized Accounting” en langt større fokusering på alle 

aktiver. I modsætning til ”Black and White Accounting”, som udelukkende tillader at aktiver 

indregnes såfremt de fastsatte kriterier er opfyldt, var hans forslag, at der skulle udvikles metoder 

til at identificere og måle immaterielle aktiver, således at det var muligt at indgå i en samlet 

finansiel årsrapport.  

Colorized Accounting indeholder 5 forskellige lag med forskellig grad af opfyldelse af 

indregningskriterierne. Der er således tale om en langt mere nuanceret tilgang til 

regnskabsaflæggelsen, som følgelig også stiller større krav til regnskabsaflægger.  
                                                 
106 Deloitte: ”In The Dark II”. 
107 Elling: Finansiel Rapportering (2008), side 200. 
108 Wallmanns fremlæggelse ved møde i udvalg under Repræsentanternes hus d. 14/5 2002. 
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7.1.2. Jenkins rapporten 
I 1994 udarbejdedes en undersøgelse af en komite, nedsat af den amerikanske revisororganisation 

AICPA, med Edmund L. Jenkins som formand – omtalt Jenkins-rapporten: "Improving Business 

Reporting – A Customer Focus". Det primære formål for denne rapport var, at fremkomme med 

et overordnet framework til forbedring af kvaliteten af selskabers rapportering. Fokus er i 

undersøgelsen særligt rettet mod regnskabsbrugerens informationsbehov. På baggrund af en 

omfattende undersøgelse angiver rapporten 5 overordnede kategorier af informationsbehov. Der 

er ikke indeholdt konkrete præstationsmål, men eksempler på elementer, som kan indeholdes i de 

overordnede kategorier.  De overordnede kategorier er selskabsdata, ledelsens analyse af 

selskabsdata, fremadrettede informationer, informationer omkring ledelsen mv. og selskabets 

baggrund.  

 

På baggrund af Jenkins-rapporten udarbejder det amerikanske standardudstedende organ FASB, i 

2001, rapporten "Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures". 

Rapporten er en del af FASB projektet "Business Reporting Research Project", og er udarbejdet 

på baggrund af en analyse af en række større amerikanske selskaber med det formål, at 

identificere forhold der kan forbedre selskabernes rapportering. Et resultat af en forbedret 

rapportering skal være en mere effektiv allokering af kapital på markedet samt at reducere 

selskabets kapitalomkostninger. I relation til de i Jenkins-rapporten definerede hovedkategorier, 

anfører FASB-rapporten branchespecifikke eksempler på informationer. Derudover definerer 

FASB-rapporten en ny hovedkategori vedrørende information af immaterielle aktiver.  

  

7.1.3. Eccles - Value Reporting 
Begrebet  - eller framework - ”Value Reporting” er blevet til igennem et samarbejde mellem 

Robert G. Eccles109 og PWC110. Der er tale om en model til finansiel rapportering med fokus på 

fremtidige cash flows og præstationsmål (value drivers), som skaber værdi for aktionærerne. 

Visionen med Value Reporting er, at virksomhederne frivilligt leverer informationer om 

nuværende og forventede præstationer, målt på såvel finansielle som ikke-finansielle 

parametre111.  

 

                                                 
109 Se biografi på bilag 7. 
110 PWC: PriceWaterhouseCoopers – et stort internationalt revisionsfirma. 
111 Value Reporting, side 3. 
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Eccles112 er som Wallmann en af de tidlige debatører, som anfører, at virksomhedernes 

rapportering på nogle områder er mangelfuld. Eccles ser nogle problemer i markedets 

værdiansættelse af virksomheder i den nye vidensøkonomi. Der er for eksempel tale om 

internetbaserede virksomheder, softwareudvikling, biotek eller virksomheder indenfor 

pharmaceutisk industri. Ifølge Eccles skal virksomhederne rapportere de forhold, som skaber 

værdi, til markedet. Det vil sige, at virksomhederne skal identificere og rapportere indikatorer 

(KPI´er), som er nøglen113 til den historiske og fremadrettede værdi.  

 

Konsekvensen af, at virksomheden ikke rapporterer om KPI´er, er ifølge Eccles, at 

kapitalmarkedet er imperfekt, og dette ses af store, kortsigtede udsving i virksomhedens 

aktiekurs, som skyldes den usikkerhed der er i forhold til virksomhedens ”sande” værdi. Eccles er 

således på linie med Wallmann i den henseende, at kapitalmarkedet ikke er effektivt når 

væsentlige informationer om virksomhedens værdiskabelse og fremtidige indtjening ikke er 

synlige i årsregnskabet. 

 

Eccles og PWC undersøger i 1999 informationsbehovene hos analytikere og investorer, i 14 lande 

i Europa - heriblandt Danmark – og USA. I en tidligere undersøgelse fra 1997 er man kommet 

frem til hvilke informationer, der er vigtige for aktionærer o.a. – herunder både finansielle og 

ikke-finansielle informationer - i relation til hvordan værdiskabelsen i virksomheden sker. På 

baggrund af 1997-undersøgelsen er forskellige præstationsmål identificeret, som i undersøgelsen 

fra 1999 søges empirisk underbygget114.  

 

Kort fortalt er konklusionen på undersøgelsen, at der i de undersøgte lande findes 

informationskløfter, hvilket vil sige, at der er forskel mellem de forventninger og krav som 

regnskabsbruger har til virksomhedens rapportering, og så den opfattelse bruger har af den 

eksisterende rapportering. Den finansielle rapportering fra virksomhederne fokuserede i for stor 

grad på historiske data. Til trods for at den omtalte undersøgelse er ca. 10 år gammel, er vi af den 

opfattelse, at essensen af konklusioner fortsat er relevante, hvorfor vi i nærværende opgave har 

valgt at foretage reference hertil.  

 

                                                 
112 Tidligere – og nu igen - professor på Harvard Business School. 
113 KPI: Key Performance Indikators – et ofte anvendt begreb i denne sammenhæng. Indikatorer, præstationsmål mv. 
som har særlig betydning for værdiskabelsen. 
114 Value Reporting, side 4. 
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Specifikt for den undersøgelse, der fandt sted i Danmark foregik undersøgelsen ved 

telefoninterviews med 30 analytikere og 50 investorer, hvorved en væsentlig del af det danske 

kapitalmarked blev afdækket115. Rapporten angiver, som følge af undersøgelsesmetoden, 

analytikeres og investorers informationsbehov specifikt på baggrund af de 21 specifikt udvalgte 

finansielle og ikke-finansielle præstationsmål. Der er for eksempel tale om Indtjening, 

markedsvækst, resultat pr. segment investeringer i forskning og udvikling osv.  

 

Vi antager, at denne undersøgelse dækker bredt med hensyn til regnskabsbrugeres 

informationsbehov, til trods for, at undersøgelsen ikke gav mulighed for at svare for 

præstationsmål, der ikke blev forespurgt om. Men da præstationsmålene var fastlagt i henhold til 

en forudgående undersøgelse, bør der ikke forekomme væsentlige præstationsmål, som ikke er 

omhandlet af undersøgelsen. Det skal dog i den sammenhæng nævnes, at behovene for 

informationer ændres i takt med den udvikling virksomheden og markederne undergår, hvorfor vi 

ikke kan være sikre på hvorvidt en tilsvarende undersøgelse anno 2009, vil komme frem til en 

anden sammensætning af informationsbehov.   

 

7.2. Delkonklusion for Wallmann, Jenkins og Eccles 
Behovet for ikke finansielle informationer er løbende vokset i takt med at økonomien er blevet 

mere vidensorienteret, og dermed er flere virksomheders fremtidige indtjening baseret på 

immaterielle aktiver. IFRS’ indregningskriterier tillader ikke, at mange af disse aktiver indregnes, 

og beslutnings- og prognosegrundlaget skal derfor suppleres med andre informationer.  

 

Op igennem 1990’erne pågår en løbende samfundsdebat, hvor såvel Wallmann og Eccles er på 

banen med argumenter for en forbedring af virksomhedernes rapportering. I USA undersøges 

regnskabsbrugers informationsbehov i Jenkins-rapporten.  

 

Wallmann udarbejder paradigmet ”Colorized Accounting”, som foreslår, at der skal udvikles 

metoder til identifikation og måling af immaterielle aktiver, for derved at kunne foretage 

indregning i det finansielle årsregnskab af alle aktiver. Det er således ikke tilstrækkeligt ifølge 

Wallmann, at foretage supplerende oplysninger om immaterielle aktiver.  

 

                                                 
115 Undersøgelser i øvrige lande foregik på tilsvarende vis, jf. PWC ”Our research programme”. 
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Jenkins-rapporten udarbejdes i USA gennem AICPA, den amerikanske revisororganisation. Der 

er i undersøgelsen fokus på forbedring af regnskabsrapportering med udgangspunkt i 

”kundernes” – altså regnskabsbrugernes - behov. Med udgangspunkt i Jenkins-rapporten 

udarbejdes af FASB en undersøgelse, som munder ud i en rapport, som giver anbefalinger til en 

forbedret regnskabsaflæggelse. Derved opfordres virksomhederne til – frivilligt – at levere 

informationer, til gavn for regnskabsbrugere og dermed kapitalmarkedet.  

 

Eccles har i 1999, i samarbejde med PWC, foretaget undersøgelser af informationsbehovene hos 

analytikere og investorer. Undersøgelserne er omfattende og foregået i 14 lande. Konklusionen 

generelt på undersøgelserne er, at der eksisterer informationskløfter mellem brugernes opfattelse 

af de afgivne informationer og så deres forventninger hertil. Undersøgelserne tager udgangspunkt 

i 21 definerede præstationsmål – eller value drivere – af både finansiel og ikke-finansiel karakter. 

Undersøgelserne munder ud i et forslag til en forbedret rapportering – Value Reporting, hvor der 

er fokus på fremtidige cash-flows og præstationsmål, som giver aktionærerne værdi. Value 

Reporting lægger, som FASB, op til en frivillig fremlæggelse af informationer, som ikke 

nødvendigvis er omfattet af en international regnskabsstandard, om både historiske og forventede 

præstationer. Dette skal ske gennem en kortlægning af KPI’ er - Key Performance Indicators – 

for derved at forstå hvordan værdien reelt skabes.  

 

Eccles og Wallmann er to vigtige debattører, som har haft stor indflydelse på den udvikling 

virksomhedsrapporteringen har haft indtil nu. De er ikke nødvendigvis enige i fremgangsmåden 

for - og indholdet af - virksomhedernes rapportering, men er enige om, at kapitalmarkederne er 

ineffektive på grund af en mangelfuld finansiel rapportering.  

 

7.3. Corporate reporting - Value Reporting 
Value Reporting – i dag også kaldet Corporate reporting - er PWC’s bud på best practice indenfor 

rapportering om ikke finansielle forhold af betydning for forståelsen og vurderingen af selskabets 

samlede formåen, indtil nu og i fremtiden.  

 

Vi har valgt at gå i dybden med selve modellen – i modsætning til Colorized Accounting og 

Jenkins/FASB-rapporterne. Det skyldes, at essensen af - og tankegangen -  bag Value Reporting 

også ligger til grund for udformningen af den kommende IFRS-standard om ”Management 
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Commentary”116. Derved vil forståelsen af Value Reporting være til fordel for revisorer og 

regnskabsbrugere generelt. Dette også selvom den endelige version af IFRS-standarden eventuelt 

får en lidt anden ordlyd end i IFRS Discussion Paper ”Management Commentary”.  

 

Nedenstående figur 7.1 viser strukturen i modellen. Efter modellen har vi foretaget en beskrivelse 

i hovedtræk af indholdet i modellen. 

 

Figur 7.1 Value Reporting 

 

Kilde: http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html  
Se i  øvrigt: Bilag 6: Value Reporting – Pharmaceuticals .  
 

Market Overview117: 

Den første kategori omhandlende ”Markedsoverblikket” er efter vores opfattelse et godt 

udgangspunkt for at forstå og vurdere en virksomheds ydeevne, fordi dynamikken i omgivelserne 

typisk kan øve betydelig indflydelse på en virksomhed. Såvel de strategiske muligheder, aktuelle 

resultater og fremtidsudsigter.  

 

Denne kategori omfatter elementer som en klar definition af markedet hvori virksomheden 

opererer, primære konkurrenter og relative konkurrencemæssige stilling, forventninger til 

markedet, forhold og tendenser i det makroøkonomiske miljø - herunder rente - og valutaforhold 

og alle relevante lovgivningsmæssige udfordringer, virksomheden står over for. 

Der er således tale om, at virksomheden skal udarbejde en omverdensanalyse således, at der kan 

rapporteres om alle relevante forhold. Det vil sige samfunds- og branchemæssige forhold med 

betydning for virksomheden.   
                                                 
116 IFRS Discussion Paper ”Management Commentary”, side 35.  
117 PWC: ”Framework in Detail”, http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html 

http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html
http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html
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På trods af den store betydning af sådanne oplysninger, har PWC´s efterfølgende forskning på 

området vist118, at markeds oplysninger ofte beskrives mindre godt, og som derfor ikke kan 

forstås så klart, som det burde. Virksomheder retfærdiggør ofte deres manglende rapportering om 

disse forhold ved at hævde, at de, der har brug for (analytikere, konkurrenter mv.) sådanne 

oplysninger kan få dem fra andre kilder. Fortalere119 for bedre rapportering hævder, at 

markedsoplysninger er afgørende for en præcis vurdering af en virksomheds resultater, og at det 

derfor er vigtigt for virksomheden selv at kommunikere informationen, frem for at stole på, at 

analytikere, konkurrenter eller andre fremskaffer og formidler den.  

 

Strategy & Structure120: 

Enhver strategi bør være baseret på en forståelse af de centrale områder, hvor et selskab har 

konkurrencemæssige fordele. Derfor afhænger virksomhedens værdiskabelse af ledelsens evne til 

at allokere ressourcer til disse områder således, at der leveres de finansielle præstationer som 

forventes af investorerne. Uløseligt forbundet med alt dette er, hvor godt selskabets 

organisatoriske opbygning, strukturer og processer, systemer og risikostyring er i 

overensstemmelse med den valgte strategi121. 

 

En virksomheds ledelse bør informere om, hvordan dets strategi og virksomhedsstruktur sætter 

virksomheden i stand til at være konkurrencedygtig og udvikle sig. Hertil kommer, at ledelsen 

bør understøtte strategien med mål og delmål, herunder beskrive og begrunde den valgte 

risikoprofil, for virksomheden som helhed og for hvert forretningsområde. Endvidere bør 

ledelsen skelne mellem den del af sin vækststrategi, der planlægges opnået organisk og den del, 

der sker via opkøb.  

 

Ledelsen skal således identificere specifikke risici som virksomheden står overfor. Her kan for 

eksempel være tale om rente- og valuta risici. Men det kan også være medarbejdersituationen for 

vidensvirksomheden eller miljøforhold. Det er vigtigt for regnskabsbruger at forstå hvordan 

ledelsen foretager risikostyring i forhold til de identificerede risici.  

 

                                                 
118 ”Mindre godt” skal forstås i relation til kravene for best practice, jf. de undersøgelser der ligger til grund for 
Value Reporting.  
119 F.eks. Wallmann: ”Colorized Accounting”. 
120 PWC: ”Framework in Detail”, http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html. 
121 PWC: ”Framework in Detail”, http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html. 

http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html
http://www.corporatereporting.com/corporate-reporting-framework.html
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For så vidt angår strukturen, er der tale om det organisatoriske design. Her tænkes både for den 

enkelte virksomhed og for koncernen. Der skal ske rapportering herom fordi det for 

regnskabsbruger er vigtigt for at kunne bedømme den valgte strategi. Hvis koncernen har en 

strategi om at målrette indsatsen indenfor ét eller to områder, og virksomhedsporteføljen 

illustrerer, at man i virkeligheden spreder indsatsen på ti områder, kan dette få analytiker til at 

have mindre tillid til ledelsens øvrige udmeldinger, og dermed måske påvirke bedømmelsen 

negativt.  

  

Managing for value120: 

Uanset hvor godt virksomheden har defineret og forklaret sin strategi og struktur, bør ledelsen 

også forklare tilstrækkeligt detaljeret om de aktiver, ressourcer og processer, som skal medvirke 

til at strategien udføres og målsætningerne opnås.  

 

Uden disse oplysninger vil investorer ofte være nød til at træffe beslutninger baseret på en 

mangelfuld forståelse af, hvordan virksomheden faktisk skaber værdi. Alternativt vil investorer 

være nødsaget til at søge disse oplysninger fra eksterne kilder. Kilder som i sagens natur er uden 

for virksomhedens kontrol. På den anden side vil de virksomheder, der har forstået, hvordan de 

værdiskabende elementer kan forbindes til en samlet strategi og derefter håndteres effektivt, være 

i stand til at foretage den – i relation til investorerne - nødvendige og forventede rapportering for 

at både de nuværende resultater og fremtidsudsigter kan vurderes. 

 

Under denne kategori kan der eksempelvis være tale om virksomhedens finansielle og fysiske 

aktiver, menneskelige ressourcer, kunderelationer, beskyttelse af patenter og rettigheder mv.  

 

Performance120: 

Denne kategori af Corporate rapportering er et meget vigtigt område – såvel internt som eksternt. 

Det er hvor de øvrige kategorier af Value Reporting sammenfattes idet der er tale om den faktiske 

formåen for den forgangne periode. Det vil sige, at der skal ske en måling af KPI´er122 på 

økonomi, operationelle parametre, sociale og etiske mål samt segmentoplysninger. For den 

interne styring er det naturligvis vigtigt, at ledelsen har alle tænkelige informationer til rådighed, 

og det er tanken her, at hvis informationen er vigtig for ledelsen så er det pr. definition også 

vigtig for markedets forståelse af virksomhedens værdiskabelse. Det er således i denne kategori, 
                                                 
122 Key Performance Indikators. 
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at det testes, om virksomheden har været i stand til at levere de resultater, der blev forventet. Eller 

sagt på en anden måde, hvor godt ledelsen har udført den valgte strategi, og på det taktiske plan 

styret de identificerede værdiskabende ressourcer, herunder en måling af om den organisatoriske 

opbygning i tilstrækkelig grad understøtter den valgte strategi. 

 

Om investorer mv. forstår hvordan de opnåede resultater er fremkommet, afhænger af hvor 

effektivt ledelsen er i stand til at kanalisere de væsentlige og relevante oplysninger til 

virksomhedens finansielle og ikke-finansielle rapportering. Markedets forståelse af 

virksomhedens rapportering er i sagens natur vigtig for virksomheden, idet muligheden for at 

tiltrække låne- eller investorkapital afhænger heraf. 

 

Historisk har der været stor fokus på de finansielle historiske data123, hvorimod de tre øvrige 

elementer inden for denne kategori er blevet nærmest ignoreret. Selvfølgelig skal der være fokus 

på de finansielle præstationer, men virksomhedens rapportering skal omfatte mere end blot det. 

Rapportering i henhold til Corporate Reporting Framework124 betyder, at virksomheden skal 

rapportere i en helhedsform, hvor også en masse andre end finansielle parametre – af betydning 

for den samlede værdiskabelse - inddrages. Det kan for eksempel være kunde- eller 

medarbejdertilfredshedsundersøgelser, gennemsnitlige indtjening pr. kunde, indtægter fra nye 

produkter osv. 

 

Under denne kategori skal der også ske rapportering om, hvor godt virksomheden lever op til sine 

miljømæssige og sociale forpligtelser samt sit etiske ansvar. Dog kun i det omfang, at det er 

væsentligt i relation til de strategiske mål. Herudover er det vigtigt, at der sker rapportering om 

væsentlige forretningssegmenters performance. Det kan for eksempel være en 

pharmavirksomhed, som på kræftområdet er førende 

 

7.3.1. Opfølgende undersøgelser 
Value Reporting er som tidligere nævnt baseret på undersøgelser fra perioden 1997-1999. PWC 

anfører, at man foretager en løbende evaluering, således at Value Reporting frameworket kan 

holdes opdateret. Man har blandt andet i november 2007 igen forespurgt analytikere og investorer 

om virksomhedernes rapportering, jf. ”Corporate Reporting – Is it what investment professionals 

expect?”.  
                                                 
123 Jf. blandt andet Value Reporting undersøgelsen fra 1999 af Eccles og PWC. 
124 PWC´ navn for rapportering baseret på Value Reporting. 
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Essensen af den opfølgende undersøgelse er, at der fortsat er plads til forbedringer i 

virksomhedernes rapportering. Generelt opfordres der til øget samarbejde mellem alle 

interessenter, det vil sige virksomhederne, investorer/analytikere, standardsættere og lovgivere. 

Dette skal bevirke, at virksomhedernes rapportering sætter investorerne bedre i stand til at 

vurdere sammensætningen af indtjeningen samt de fremadrettede indtjeningsmuligheder, jo bedre 

vil investors prognose blive og dermed medvirke til nedsættelse af investors risikotillæg og 

dermed virksomhedens kapitalomkostning.  

 

Konkret ses i den opfølgende undersøgelse blandt andet ønske om bedre grundlag for vurdering 

af om en stigning i indtægter eller indtjening er bæredygtig, uanset om den er kommet fra 

organisk eller tilkøbt vækst eller andre årsager. Derudover ses også ønske om, at der sker en 

nedbrydning af omkostninger således, at analytiker kan få en bedre forståelse af virksomhedens 

operationelle niveau.    

 

7.4. Value Reporting kontra værdiansættelse  
Vores undersøgelse af Value Reporting viser, at der stilles et framework til rådighed for 

virksomheder, der ønsker at forbedre den rapportering, som omhandler virksomhedens finansielle 

og ikke-finansielle forhold.  

 

I den forbindelse henstår spørgsmålet om en rapportering udarbejdet efter disse forskrifter, kan 

bruges af analytiker i en alternativ værdiansættelse af en pharmavirksomhed. Vi har på den 

baggrund foretaget en sammenholdelse af de teoretiske krav analytiker stiller til brug for en 

værdiansættelse, jf. afsnit 7, og de informationer, der indgår ifølge Value Reporting frameworket, 

herunder de branchespecifikke anbefalinger, som PWC også har fremlagt.  

  

Vores gennemgang har taget udgangspunkt i de overordnede strukturer, som analytiker anvender 

i sin analyse, nemlig samfundsniveau, brancheniveau og virksomhedsniveau. Disse er 

sammenholdt med Value Reportings hovedemner, jf. nedenstående tabel 7.1. 
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Tabel 7.1. Sammenligning af teoretisk værdiansættelse og Value Reporting 
Værdiansættelse – teoretisk Value Reporting 

 Samfundsniveau  Market overview 

 Brancheniveau  Market overview 

 Virksomhedsniveau  Strategy & structure 

 Managing for Value 

 Performance 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i  kapitel 6 og 7.  
   

Virksomheden, der rapporterer i henhold til Value Reporting, kan overordnet siges at opfylde 

analytikers krav til information, idet der i Value Reporting er taget højde for rapportering på såvel 

samfunds-, branche- og virksomhedsniveau. De detaljerede krav, som analytiker har til 

informationer indenfor de definerede kategorier ser vi på i det efterfølgende.  

 

I forhold til ”Market overview” bør en virksomhed indenfor pharmaceutisk industri, i henhold til 

Value Reportings anbefalinger125, oplyse om blandt andet markedsvækst og potentiale indenfor 

såvel geografiske og terapeutiske markeder samt særlig lovgivning. Anbefalingerne til enkelte 

industrier skal ses i sammenhæng med de generelle krav til information gennemgået i foregående 

afsnit, hvorved også konkurrenceparametre skal indgå. Disse oplysninger falder naturligt under 

analytikers informationsbehov i samfundsniveaukategorien og brancheniveaukategorien. 

 

Hovedfokus i Value Reporting for så vidt angår analytikers tilgang er dog i relation til 

virksomhedsniveau. De tre øvrige ”kasser” i Value Reporting indeholder elementer, der i 

analytikers tilgang falder under kategorien virksomhedsniveau. For pharmavirksomheden ses 

dette ved at de konkrete anbefalinger i Strategi & structure delen blandt andet indeholder 

oplysninger om medarbejderstrategier, herunder rekruttering og fastholdelse. Ligeledes opfordres 

til at oplyse om innovative strategier, produkt fokus – herunder risikoprofiler for produkter – 

samt pipeline for forskning og udvikling. I relation til ”Managing for value” anbefales, konkret 

for pharmavirksomheder, i Value Reporting at oplyse om strategier for brands og intellektuelle 

aktiver, omdømme hos blandt andet læger med ansvar for receptudskrivning, supply chain 

strategier og forskellige målinger såsom produktionseffektivitet og effektivitet i relation til 

markedsføring af produkter. Den sidste del af Value Reporting ”Performance” omhandler konkret 

                                                 
125 http://www.corporatereporting.com/Pharmaceuticals_ass0501425.pdf 

http://www.corporatereporting.com/Pharmaceuticals_ass0501425.pdf
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for pharmavirksomheden oplysninger om indtjeningsevne, performance på forskellige niveauer, 

herunder forretningssegment og geografiske niveauer126. I de generelle krav til oplysninger for 

Value Reporting fremgår det, at denne kategori skal indeholde information om key performance 

indikators (kpi’er). Dette skal virksomheden forholde sig til ved fastlæggelsen af rapporteringens 

detaljeringsgrad for området.  

 

7.4.1. Mangler ved Value Reporting 
Der hvor Value Reporting efter vores opfattelse fortsat mangler konkretisering, er i forhold til 

virksomhedens enkelte produkter. Analytiker vil efterlyse virksomhedens enkelte produkters 

omsætning og indtjening – herunder forbundne omkostninger, måske endda opdelt på markeder 

for at få et mere præcist grundlag for sine beregninger. Derudover er den helt store mangel i de 

anbefalinger som Value Reporting giver, at den fremtidige indtjeningsmulighed ikke berøres. Det 

vil sige, at det som analytiker allerhelst vil have information om, måske ikke kommer med i den 

finansielle rapportering.  

 

Pharma-virksomheden bør naturligvis have en konkret forventning om et produkts 

indtjeningspotentiale, og denne information bør – hvis man virkelig ønsker at opfylde alle 

analytikers informationsbehov - viderebringes til ”markedet” og dermed give analytiker en bedre 

mulighed for at foretage sin værdiansættelse. Årsagen til at virksomheden ikke giver denne 

information kan være mange. Der kan for eksempel være en bekymring for sagsanlæg fra 

aktionærer såfremt de fremlagte indtjeningsmuligheder ikke indfries, og den klassiske 

undskyldning fra virksomhederne er naturligvis hensynet til konkurrencesituationen, hvorved 

visse oplysninger ikke ønskes videregivet. Vi er opmærksomme på, at disse oplysninger om den 

fremadrettede indtjeningsmulighed implicit er en del af fastsættelsen af key performance 

indikators, men der er for nuværende overladt for meget til virksomheden i forhold til at beslutte 

hvilke oplysninger, man antager, er konkret essentielle for den fremadrettede virksomhedsværdi. 

 

Vores ovenstående gennemgang viser dog, at ved overholdelse af rapporteringskravene i Value 

Reporting frameworket, vil analytikers informationsbehov efter vores vurdering være godt 

dækket til brug for en alternativ værdiansættelse af virksomheden. Idet Value Reporting 

frameworket er blevet til gennem en proces, hvor undersøgelser har fastlagt regnskabsbrugeres, 

og særligt analytikeres og investorers behov, er det naturligvis ikke overraskende, at der er en 

                                                 
126 Dette skal virksomheden i forvejen oplyse i henhold til IFRS, jf. IAS 14 ”Præsentation af segmentoplysninger”.  
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tydelig sammenhæng mellem brug af Value Reporting som tillæg til IFRS rapporteringen og så 

de informationer analytiker ønsker til brug for en markedsværdiansættelse.  

 

Èn ting er dog de teoretiske anbefalinger, som er indeholdt framework og 

værdiansættelsesmetoder, og en anden ting er så det som virksomhedernes rapportering i praksis 

indeholder. Dette vil vi søge at få svar på i efterfølgende analytiske afsnit, hvor vi gennemgår 8 

årsrapporter fra store europæiske virksomheder, indenfor pharmaceutisk industri.  

 

7.5. Delkonklusion for Value Reporting: 
I henhold til vores problemformulering har vi spurgt til analytikers informationsbehov til brug for 

værdiansættelse af en virksomhed. Dette kapitel supplerer besvarelsen i kapitel 6 og vi anser, 

hermed spørgsmål 1.2 for tilfredsstillende besvaret. 

 

Value Reporting har – i lighed med tidligere regnskabstankegang – også stor fokus på de 

finansielle oplysninger, men disse kan ikke længere stå alene, da virksomhedens værdiskabelse er 

afhængig af et meget komplekst system af aktiver, ressourcer mv. som virksomhedens ledelse har 

ansvaret for udnyttes bedst muligt.  

 

Value Reporting giver den rapporterende virksomhed en skabelon for rapportering af finansielle 

og ikke-finansielle oplysninger, som kan give regnskabsbruger et bedre overblik over 

virksomhedens værdiskabelse. En forbedret rapportering skal gøre virksomheden mere 

interessant i forhold til at tiltrække investorkapital.  

 

Hvorvidt den frivillige rapportering fra virksomheden gennem Value Reporting er blevet bedømt 

positivt af markederne er svært målbart, men PWC´s opfølgende undersøgelser viser, at dette er 

tilfældet. Der er en positiv opfattelse blandt investorer vedrørende virksomhedens rapportering, 

men en decideret effektmåling af den gode rapportering, vil efter vores opfattelse ikke være 

mulig.  

 

Der er en tydelig sammenhæng mellem anvendelse af Value Reporting som 

rapporteringsskabelon og opfyldelse af analytikers informationsbehov i relation til 

værdiansættelse af virksomheden.  
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Efter vores opfattelse er der dog fortsat visse mangler i Value Reporting’s konkrete anbefalinger. 

Særligt anbefalinger om enkelte produkters omsætning og forbundne omkostninger bør der 

fokuseres på, idet dette for analytiker er meget brugbart.  
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8. Gennemgang af udvalgte af årsrapporter  

8.1. Indledning 
I denne afhandlings foregående kapitler har vi set på det økonomiske teorigrundlag, IFRS 

begrebsramme og konkret IAS 38 i relation til afhandlingens hovedtema - immaterielle aktiver. 

Vi har derudover set på de behov analytikere har når de skal værdiansætte virksomheden med 

udgangspunkt i årsrapporten og andre oplysninger.  

 

I dette kapitel har vi foretaget analyse af 8 virksomheders årsrapporter. Alle virksomhederne er jf. 

vores afgrænsning indenfor pharmaceutisk industri, og foretager derfor forskning og udvikling 

indenfor det medicinske område samt produktion og salg af udviklede produkter. 

 

8.2. Analytisk gennemgang af udvalgte årsrapporter 
I vores gennemgang af analytikers behov til brug for værdiansættelse har vi blandt andet fundet, 

at analytiker kan anvende DCF-modellen til at beregne en nutidsværdi af fremtidige cashflows, 

og derved finde dagsværdien af virksomheden.  

 

Såfremt det skal være muligt at den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen i en virksomheds 

årsrapport, er lig med dagsværdien, er det nødvendigt at immaterielle aktiver, herunder især 

goodwill, indregnes.  

 

Som vores gennemgang og konklusion på IFRS reglerne, jf. kapitel 5, fastslår, er der væsentlige 

faktorer som skal være opfyldt for at der kan ske indregning og måling af immaterielle aktiver. 

Især pålidelighed og identifikation er særligt problemfyldt at kunne opfylde. Endvidere er det 

ikke muligt at aktivere internt oparbejdet goodwill, ligesom øvrige immaterielle aktiver som 

hovedregel kan aktiveres til kostpris, og i meget sjældne tilfælde kan opskrives til dagsværdi, jf. 

omvurderingsmodellen. Dermed er regnskabet som oftest ikke udtryk for eventuel højere 

dagsværdi af licenser og lignende immaterielle aktiver.  

 

Ved virksomhedssammenslutninger er der større mulighed for at vise værdier i kraft af 

overtagelsen til dagsværdi, hvorimod en tilsvarende værdi, der er internt oparbejdet, forbliver 

skjult i virksomheder med organisk vækst. Ved virksomhedssammenslutninger skal immaterielle 

aktiver identificeres og aktiveres, såfremt de kan måles pålideligt og efterfølgende henholdsvis 
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afskrives og testes for nedskrivning. Som ovenfor betyder dette, at en eventuel værdiforøgelse 

ikke kommer til udtryk i årsrapporten.  

 

Ud fra ovenstående er det derved ikke muligt for en analytiker at aflæse en markedsværdi af en 

virksomhed, ud fra årsrapporten. Den uafhængige revisor validerer ganske vist, at regnskabet 

ikke er væsentligt fejlfyldt, men dette skal jo ses i lyset af den anvendte begrebsramme for 

regnskabsaflæggelsen. Det er derfor - set fra den eksterne analytikers side - en nødvendig med 

yderligere fyldestgørende oplysninger i årsrapporten, såfremt han skal kunne foretage en 

værdiansættelse af virksomheden.  

 

Vi har valgt at foretage en analyse af et udsnit af en enkelt branche. I de efterfølgende afsnit, vil 

vi beskrive og argumentere for valg af branche og virksomheder, ligesom beskrivelse af grundlag 

for analysen vil fremgå. 

 

8.2.1. Valg af branche og virksomheder til brug for analysen 
Som nævnt i indledningen er der ofte fokus på medicinalindustrien og industriens store 

afhængighed af rettidig udvikling og godkendelse fra myndighederne. Endvidere ved vi fra vores 

daglige arbejde som revisorer, at særligt denne branche har udfordringer i forbindelse med 

indregning og værdiansættelse af immaterielle anlægsaktiver, herunder især virksomhedernes 

omkostninger til forskning og udvikling. 

 

Ved udvælgelsen af hvilke virksomheder der skal indgå i vores analyse, har vi søgt store 

børsnoterede pharmaceutical virksomheder i Europa, der aflægger årsrapporter efter IFRS. Dette 

for at virksomheder der indgår i analysen, er virksomheder med fokus fra omverdenen. Jo større 

fokus fra omverdenen, mener vi ligger et pres på virksomhederne til at give flest mulige 

oplysninger i årsrapporterne. Ved at vælge de største virksomheder, har vi en forventning om, at 

de udvalgte virksomheder er ”best practice” i branchen.  

 

Vi søgte på Wikipedia.org en opgørelse over de største pharmaceuticals virksomheder i verdenen 

ud fra omsætningstal i 2006127. Ud fra denne har vi valgt de 8 største europæiske børsnoterede 

pharmaceuticals virksomheder. Vi er indforstået med kritikken af den valgte kilde, jfr. afsnittet 

kildekritik, men det vigtigste for analysen er at der indgår store europæiske børsnoterede 
                                                 
127 Oversigten fra Wikipedia.org over 50 største pharmaceuticals virksomheder i verdenen ud fra 2006 omsætning, 
fremgår af bilag 5. 
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virksomheder. Vi mener ud fra markedskendskabet, at de valgte virksomheder er en fornuftig 

repræsentation for branchen. 

 

Nedenfor giver vi en kort beskrivelse af de 8 udvalgte virksomheder, herunder få regnskabstal for 

at give en indikation af virksomhedernes størrelse128. 

 

 

  

                                                 
128 Nøgletal og øvrige oplysninger i dette afsnit er udpluk for de enkelte virksomheders årsrapporter for 2008. 
Såfremt der aflægges årsrapport i anden valuta, har vi omregnet med valutakurs gældende pr. 31. december 2008. 
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Tabel 8.1. Udvalgte regnskabsoplysninger fra udvalgte pharmaceuticals virksomheder.  
 
 
Virksomhed 

Oms. 
2008 
Mio. 
euro  

 
Bal.sum 

2008 
Mio. euro  

 
Egenkap. 

2008 
Mio. euro 

 
Antal 

Ansatte 
2008 

 
 
 

Øvrige aktiviteter 

Bayer 32.918 52.511 16.340 107.299 

Afgrødeforskning og 

teknologisk udvikling inden 

byggematerialer. 

Pharmaceuticals udgør 

næsten 50% af 

forretningens omsætning. 

Roche 30.386 50.851 35.970 80.080 

Diagnoseforskning. 

Pharmaceuticals er klart det 

største segment, der udgør 

mere end halvdelen af 

virksomhedens omsætning. 

Novartis 29.408 55.539 35.776 96.717 

Diagnoseforskning. 

Pharmaceuticals er klart det 

største segment, der udgør 

ca. 2/3 af virksomhedens 

omsætning. 

Sanofi-Aventis 27.568 71.987 45.071 98.213 

Vaccineforskning, men 

pharmaceuticals udgør ca. 

90 % af forretningens 

omsætning. 

GlaxoSmithKline 24.997 40.436 8.538 101.133 

Øvrig relaterede 

forretningsområde, men 

pharmaceuticals udgør ca. 

90 % af virksomhedens 

omsætning. 

AstraZeneca 22.415 33.185 11.392 66.100 I/A 

Novo Nordisk  6.114 6.792 4.426 26.069 I/A 

UCB 3.601 9.524 4.017 11.292 I/A 
Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i udvalgte årsrapporter og bilag 1. 
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Det faktum, at flere af de valgte virksomheder er engageret i andre brancher og 

forretningsområder, mener vi ikke har indflydelse på vores analyse og konklusioner, idet vores 

gennemgang af virksomhedernes årsrapporter har indikeret klar opdeling af forretningsområder, 

såfremt de er engageret i flere brancher.  

 

8.2.2. Analyseskemaets opbygning 
Til brug for analyse af ovenstående udvalgte virksomheders årsrapporter for 2008, har vi 

udarbejdet et analyseskema med 21 undersøgelsesområder129. Analyseskemaets 

undersøgelsesområder er efter vores vurdering, de vigtigste oplysninger en analytiker har behov 

for, for at kunne foretage en værdiansættelse af en virksomhed. Analyseområderne er ikke en 

udtømmende liste over informationsbehov for en analytiker ved en værdiansættelse og der kan 

ikke fastsættes en eksakt værdi, men ved opfyldelse af alle forhold gives analytiker et betydeligt 

grundlag til brug for værdiansættelsen. 

 

Analyseskemaet er overordnet opbygget efter Value Reporting frameworket og opdelt efter 

samme kategoriopdeling. Herved følges strukturen i analysen, hvor der undersøges fra 

udefrakommende forhold der påvirker virksomheden og branchen til virksomhedens performance 

i enkeltområder.  

 

Værdiansættelse af en virksomhed er oftest med udgangspunkt i den seneste periodes 

performance med fremskrivning heraf. I fremskrivningen skal der tages højde for planlagte 

omstruktureringer i virksomheden samt forståelse af indtægter og omkostninger på et niveau hvor 

det er muligt at opdele i segmenter.  

 

Nedenfor vil vi beskrive og forklare de enkelte områder i vores analyse, fordelt efter struktur 

angivet i Value Reporting framework.  

 

8.2.2.1. Markedsforhold: 
Områder der skal undersøges i udvalgte årsrapporter: 

 Beskrives markedsforhold? 

 Beskrives markedsandel? 

 Beskrives markedspotentiale? 
                                                 
129 Se bilag 1 for det samlede analyseskema inkl. undersøgelsesområder. 
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For at kunne foretage en værdiansættelse af en virksomhed, er det nødvendigt at opnå en 

forståelse af markedet som virksomheden agerer i. Mange forhold kan påvirke virksomheden, 

dens daglige drift og langsigtede mål og vision. Her tænkes især på konkurrencesituationen og 

lovgivning i medicinalbranchen. Alle virksomheder i denne branche er utrolige afhængige af 

myndigheders godkendelse, idet dette er et krav for at sende produkter på markedet. Ved 

produktets godkendelse er der ofte en beskyttelsesperiode af produktet overfor duplikationer fra 

konkurrenter, hvorfor forståelse af konkurrencesituationen i branchen er vigtigt. Endvidere er det 

vigtigt at forstå om konkurrencesituationen betyder en meget høj omkostning til fastholdelse af 

markedsandele, eller der er sket en naturlig opdeling mellem de enkelte virksomheder i branchen. 

 

Når der er skabt en forståelse af branchen og øvrige væsentlige forhold i markedet, er det 

nødvendigt som opfølgning på konkurrencesituation at kende til virksomhedens markedsandel i 

branchen. Denne sammenholdt med kendskabet til konkurrencesituationen giver en forståelse af 

evt. pres på særligt denne virksomhed. En virksomhed med stor markedsandel kan ofte opleve 

stort pres fra mange sider i markedet. 

 

I en værdiansættelse af en virksomhed, kan der tages udgangspunkt i en budgetperiode på 

eksempelvis 5-10 år, efterfulgt at en terminalperiode. For at kunne estimere væksten i dels 

budgetperioden og den gennemsnitlige vækst i terminalperioden, skal man kunne estimere 

potentialet for positiv vækst eller eventuelt risikoen for at markedets vækst bliver negativ i 

fremtiden. Såfremt ledelsen i virksomheden giver et bud på en fremtidig udvikling i markedet og 

deraf potentialet for vækst, giver det analytiker et bedre grundlag til forventet aktivitetsudvikling 

i virksomhedens værdiansættelsesmodel. 

 

8.2.2.2. Strategi: 
Områder der skal undersøges i udvalgte årsrapporter: 

 Beskrives den overordnede strategi og vision? 

 Beskrives hvorledes nuværende struktur understøtter strategien? 

 Beskrives risici i virksomheden? 

 Beskrives samarbejde med andre (supply chain)? 

 

I førnævnte afsnit blev markedet og forhold omkring virksomheden undersøgt, hvor der nu 

forsøges at skabe en forståelse af virksomheden på overordnet niveau. For at kunne fastsætte og 
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give bud på udvikling, skal en analytiker forstå i hvilken retning virksomheden bevæger sig. 

Derfor er det vigtigt at virksomheden beskriver den overordnede strategi og vision, herunder 

fastsættelse af kortsigtede målbare målsætninger.  

 

Har virksomheden ændret strategi eller er i en strategitilpasningsproces, er det utroligt vigtigt at 

der gives en beskrivelse af hvorvidt den nuværende struktur i virksomheden kan understøtte 

strategien og målsætninger. Store strukturelle tilpasninger og organisatoriske ændringer kan 

medføre store ekstraordinære omkostninger og afskrivninger og tab på områder der evt. skilles 

fra, som følge af at et segment evt. ikke indgår i virksomhedens fokus og strategi mere.  

 

Endvidere i processen under værdiansættelsen af virksomheden, skal der opnås en forståelse af de 

risici i virksomheden der efter ledelsens vurdering er væsentlige. Ved betydelige risici, hvor der 

er ikke er opnået betryggende sikkerhed i foranstaltninger, gives en vis usikkerhed i fremtidig 

udvikling i virksomheden. Såfremt det vurderes, at ledelsen ikke har et fornuftigt overblik over 

risici i virksomheden og derved kan sikre virksomheden mod for eksempel store valutaudsving, 

renteudsving og afhængighed af få store kunders købekraft eller lignende, kan det give en stor 

usikkerhed i vækstpotentialet og derved aktivitetsudviklingen. Oftest i en værdiansættelse vil stor 

usikkerhed resultere i større kapitalafkastkrav og deraf lavere tilbagediskonteret dagsværdi, jf. 

f.eks. DCF værdiansættelsesmodel. 

 

En beskrivelse af virksomhedens supply chain kan være nødvendig for at forstå senere 

segmentoplysninger, idet eksempelvis en lavere medarbejderstab kan forklares ved højere grad af 

outsourcede ydelser i forhold til sammenlignelige virksomheder. En høj grad at outsourcing af 

eksempelvis produktion og salg til få aktører, kan skabe en risiko ved høj afhængighed af disse 

leverandører og kunder. 

 

8.2.2.3. Værdiskabelse: 
Områder der skal undersøges i udvalgte årsrapporter: 

 Angives levetiden på patenter på udviklede produkter? 

 Vises en pipeline af udviklingspotentialer? 

o Angives salgspotentiale for især fase III produkter? 

o Angives forventede dækningsgrader for især fase III produkter? 

o Angives forventede licenslevetider for især fase III produkter? 
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 Opdeles forskning og udviklingsomkostninger pr. produkt? 

 Aktiveres udviklingsomkostninger? 

 Aktiveres udviklingsomkostninger pr. produkt eller segment? 

 Foretages nedskrivningstest? 

 

I medicinalbranchen er produkter sikret på markedet i patentets levetid, hvorfor 

indtjeningsmuligheder i patent perioder kan være højere end efterfølgende hvor konkurrenter kan 

byde ind på samme marked. Til brug for en opgørelse af budgetperiode og aktivitetsudvikling, er 

det vigtigt at opnå overblik over sikkerheder i produkterne. Et produkt med lang patentperiode er 

ikke ensbetydende med indtjening i hele perioden. Nye og bedre produkter kan udvikles og der 

kan ske en nedgang i salg. 

 

Især virksomheder i medicinalbranchen er afhængig af konstant forskning og udvikling, idet stort 

set alle produkter har begrænset levetid. En værdiansættelse af en virksomhed i 

medicinalbranchen bør derfor efter vores vurdering have stort fokus på nuværende pipeline af 

produkter under udvikling. For at det kan vurderes, hvornår produkter bliver til indtjening og 

forventning om godkendelse, skal pipelinen indeholde beskrivelser af hvor langt i udviklingen de 

enkelte produkter befinder sig.  

 

For at kunne sætte en fremtidig værdi på forskning og udvikling af produkt, er det nødvendigt at 

opnå forståelse af salgspotentialet, tilhørende omkostninger til indtjening samt en forventet 

levetid på et produkt. Vi forventer, at der ikke gives detaljerede informationer i en officiel 

årsrapport med mindre det er krav ved lovgivning, ud fra den begrundelse, at det kan give 

konkurrenterne en fordel ved, at opnå stort indblik i den enkelte virksomheds 

udviklingspotentiale, produkter og forventninger.  

 

En opdeling af forsknings- og udviklingsomkostninger på produktniveau eller 

produktgruppeniveau kan efter vores vurdering give en analytiker et overblik over hvor 

virksomheden investerer mest i fremtidigt afkast. Dette skal ses i sammenhæng med 

markedspotentialet for samme produktgruppe, idet det ligeledes giver en forståelse af i hvilken 

retning bevæger sig og hvor virksomheden prioriterer sine investeringer og forventer størst 

afkast.  
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Som konkluderet i vores gennemgang af IFRS vedrørende immaterielle anlægsaktiver, skal 

virksomheder i medicinalbranchen aktivere udviklingsomkostninger såfremt væsentlige 

forudsætninger kan efterleves. Efter vores vurdering er det vigtigt at undersøge hvorvidt 

virksomheden aktiverer immaterielle anlægsaktiver, idet det herved indikerer, med revisors 

validering, at der er overvejende sandsynlighed for at investeringen giver afkast, jf. ”fremtidige 

økonomiske fordele”-forudsætningen. For at dette kan knyttes til de enkelte produkter eller 

produktgrupper, er det vigtigt at undersøge hvorvidt der i årsrapporten er foretaget en opdeling af 

evt. aktiverede udviklingsomkostninger på produkt- eller produktgruppeniveau. Dette giver en 

mere specifik information omkring hvilke produkter der med revisors validering er overvejende 

sandsynlighed for opnåelse af fremtidigt afkast. 

 

Som nævnt i vores gennemgang af IFRS vedrørende immaterielle anlægsaktiver, skal aktiver 

nedskrives på grundlag af nedskrivningstest, såfremt den højeste værdi af genindvindingsværdi 

eller realisationsværdi er lavere end faktiske aktiverede omkostninger til kostpris. Vi mener at 

dette skal undersøges, idet en eventuelt foretaget nedskrivning af et aktiv til lavere værdi, direkte 

viser en dagsværdi værdiansættelse af del af virksomheden, som revisor via sin påtegning har 

taget stilling til.  

 

8.2.2.4. Performance: 
Områder der skal undersøges i udvalgte årsrapporter: 

 Opdeles omsætning pr. geografisk område? 

 Opdeles omsætning pr. produktgruppe? 

 Opdeles omsætning pr. produkt? 

 Opdeles omkostninger på produktgrupper? 

 Opdeles cashflow fra segmenter? 

 

I denne kategori er områderne der undersøges, den faktiske indtjening virksomheden har 

genereret. Gennemgang er detaljerede oplysninger på et så deltaljeret niveau som muligt, giver en 

analytiker et godt grundlag i udgangspunktet i en værdiansættelsesmodel. Bedste udgangspunkt 

er en deltaljeringsgrad på produktniveau. I henhold til IAS 14 ”præsentation af 

segmentoplysninger” er det alene et krav, at omsætning opdeles i geografiske og 

forretningsmæssige segmenter. Dette betyder ofte, at en virksomhed i medicinalbranchen alene er 
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underlagt krav om oplysning om geografisk fordeling af omsætning, idet hele virksomheden 

aktivitet kan indgå i definitionen af samme forretningssegment. 

 

Værdiansættelsesmodel såsom DCF modellen, bygger på pengestrømme, hvorfor vi ønsker at 

undersøge hvorvidt der i de udvalgte virksomheders årsrapporter er vist pengestrømme på 

produkt- eller produktgruppeniveau. Med en virksomheds opdeling af omkostninger på produkt- 

eller produktgruppeniveau kan forventede pengestrømme fremadrettet tilnærmelsesvis opgøres, 

under forudsætning af tilnærmelsesvis klar forventning om omsætningsudvikling. 

 

Efter dette afsnit vil resultaterne af vores gennemgang af de udvalgte selskabers årsrapporter for 

2008 blive gennemgået og analyseret ved hvert hovedafsnit i analyseskemaet. Selve 

analyseskemaets resultater i sin helhed fremgår af bilag 1. 

 

8.2.3. Markedsforhold 
Som nævnt ovenfor er det vigtigt for en analytiker til brug for en værdiansættelse af 

virksomheden, at skabe en overordnet forståelse af markedsforholdene i branchen.  

 

I henhold analyseskemaet har vi isoleret følgende resultater: 

Tabel 8.2. Uddrag af resultater fra analyseskemaet. 
Markedsforhold Ja Nej 

Beskrives markedsforhold 3 5 

Beskrives markedsandel 5 3 

Beskrives markedspotentiale 4 4 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i udvalgte årsrapporter og bilag 1. 

 

Som det kan ses ovenfor, er det meget forskelligt hvorvidt virksomhederne i deres årsrapport 

beskriver markedsforholdende i branchen de agerer i. For eksempel beskriver Sanofi-Aventis i 

deres årsrapport for 2008 ledelsens vurdering af konkurrencesituationen i de underbrancher i 

medicinalbranchen de agerer i, ligesom de angiver deres vurdering af påvirkning og afhængighed 

af lovmæssige reguleringer130. Novartis samt AstraZeneca foretager samme vurdering som 

Sanofi-Aventis af konkurrencesituationen og påvirkning fra lovgivningen131. Dette giver 

regnskabslæser et meget bedre indblik i ledelsens vurdering af markedsforholdene. Fælles for 

                                                 
130 Årsrapport for Sanofi-Aventis for 2008, side 60-61. 
131 Årsrapport for Novartis for 2008, side 43-45 årsrapport for AstraZeneca for 2008 side 11. 
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ovenstående eksempler er, at selskaberne aflægger årsrapport efter IFRS, men som 20F form til 

det amerikanske marked. Det vil sige de er underlagt reglerne om rapportering om forhold 

defineret af amerikansk lovregulering. Dette betyder at kort beskrivelse og vurdering af 

konkurrencesituation og påvirkning fra lovregulering er en del af skemaopstillingen. 

 

I 5 ud af de 8 udvalgte virksomheders årsrapport for 2008, har virksomheden angivet deres 

markedsandel i branchen. Dette er utroligt vigtigt, for at det er muligt at vurdere virksomhedens 

vækstmuligheder ved samtidig kendskab til de øvrige aktører i branchen. Flere af de udvalgte 

virksomheder angiver ikke direkte målt markedsandel, men idet de angiver et vurderet kortsigtet 

markedspotentiale sammenholdt med oplysninger om omsætningstal, giver det en klar indikation 

af positionen i branchen. Dog skal GlaxoSmithKline fremhæves, idet de i årsrapporten for 2008 

angiver det samlede salg i verdenen i 2008 i branchen samt opdeling på produktgrupper udover at 

nævne deres markedsandel heri132.  

 

Halvdelen af de udvalgte virksomheder angiver i deres årsrapport for 2008, deres vurdering af 

markedspotentialet. Ved en værdiansættelse med langsigtet perspektiv, er det nødvendigt at 

vurdere mulighederne på vækst på lang sigt, både i form af markedsandel, men ligeledes ved 

fastholdelse af markedsandel og alene vækst i markedet. I de udvalgte virksomheders 

årsrapporter er markedspotentialet præsenteret på forskellig vis, hvor AstraZeneca har udarbejdet 

en uddybende beskrivelse af markedsudfordringer og muligheder på meget lang sigt133. Dette 

giver regnskabslæser og analytiker en indikation af vækstmuligheder og udfordringer på lang 

sigt.  

 

I vores analyse af de udvalgte 8 virksomheder har vi konstateret, at det er meget forskelligt 

hvorvidt virksomhederne i deres årsrapporter giver en fyldestgørende beskrivelse og vurdering af 

markedsforholdene, markedsandel og fremtidigt markedspotentiale. I vores analyse kan vi 

konstatere, at kun AstraZeneca efter vores vurdering giver en grundig beskrivelse og vurdering på 

alle 3 forhold.  

 

Ud fra vores analyse af virksomhedernes beskrivelse og vurdering af markedsforhold, må vi 

konkludere at det for analytiker ikke er tilstrækkeligt at indsamle informationer i årsrapporten. 

                                                 
132 Årsrapport for GlaxoSmithKline for 2008 side 33. 
133 Årsrapport for AstraZeneca for 2008, side 10. 
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Oplysninger om markedsforhold i en specifik branche, kan indhentes fra mange kilder. Der er 

flere mere eller mindre uafhængige instanser, der løbende udarbejder brancheanalyser og 

kommenterer udviklingen. Derfor er det vigtigt i forbindelse med en værdiansættelse af en 

virksomhed i medicinalbranchen, at der opnås et kendskab til branchen ved indhentning af 

materiale fra øvrige parter udover det enkelte selskab, idet vores opfattelse er, at virksomhedernes 

beskrivelser og vurderinger ikke er fyldestgørende. 

 

8.2.4. Strategi 
I en værdiansættelse af en virksomhed er det de forventede fremtidige pengestrømme, der danner 

grundlag for værdifastsættelsen. Derfor er det grundlæggende nødvendigt, at opnå en forståelse 

for virksomhedens strategi og vision.  

 

I henhold analyseskemaet har vi jf. nedenstående tabel isoleret følgende resultater: 

Tabel 8.3. Uddrag af resultater fra analyseskemaet. 
Strategi Ja Nej 

Beskrives den overordnede strategi og vision 8 0 

Beskrives hvorledes nuværende struktur understøtter strategien 8 0 

Beskrives risici i virksomheden 7 1 

Beskrives samarbejde med andre (supply chain) 3 5 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i udvalgte årsrapporter og bilag 1. 

 

Alle de udvalgte virksomheders årsrapporter for 2008 indeholder en beskrivelse af 

virksomhedens overordnede strategi, hvilket understreger vigtigheden i fremførelse af ledelsens 

mål og vision på længere sigt. Vi mener dog der er betydelig forskel i hvor konkret og målbare, 

beskrivelserne af strategi og vision er. Igen skal vi fremhæve AstraZeneca, idet de uddyber 

strategien og konkretisere den134. Strategien opdeles i fire prioriteringer med definitioner, hvor 

der ydermere er undermål der er yderst konkrete og umiddelbare målbare. AstraZeneca formår 

efter vores vurdering, at give regnskabslæser og analytiker et klart indblik i ledelsens mål med 

virksomheden, både på kort sigt og lang sigt.  

 

I vores analyse af årsrapporterne kan vi ligeledes konstatere, at alle de udvalgte virksomheders 

årsrapporter indeholder en beskrivelse af hvorvidt den nuværende struktur i virksomheden kan 

understøtte langsigtede mål og vision. Ingen af de udvalgte virksomheder er i den situation ifølge 

                                                 
134 Årsrapport for AstraZeneca for 2008, side 12. 
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årsrapporterne, at virksomhedens struktur ikke er organiseret til opnåelse af vision og mål. Det 

skal selvfølgelig ses i sammenhæng med væsentlighed, hvilket vil sige at mindre strukturelle eller 

organisatoriske ændringer ikke vil fremgå. Samtidig antager vi at såfremt en større ændring eller 

tilpasning i koncernstruktur eller sammensætning alene er i en fase omkring overvejelser og 

undersøgelser, vil det ikke blive beskrevet i årsrapporten. Efter vores vurdering kan en udmelding 

omkring større ændringerne i virksomheden skabe stor usikkerhed hos virksomhedens 

interessenter, her især medarbejderne, såfremt ændringer og tilpasninger ikke er endeligt 

besluttet, fuldstændige eller mangler konkrete detaljer.  

 

Vi skal i denne forbindelse selvfølgelig ikke være blinde for, at en ledelse, der er ansvarlig for en 

given strategi og organisationsstruktur i disharmoni, sandsynligvis ikke er specielt tilbøjelige til, 

at henlede omverdenens opmærksomhed herpå! 

 

Næsten alle af de udvalgte virksomheders årsrapporter for 2008 indeholder en vurdering fra 

ledelsen omkring risici i virksomheden. Beskrivelserne af risici indeholder i de fleste tilfælde 

ligeledes en beskrivelse af hvordan den enkelte virksomhed forholder sig til risiciene og evt. har 

sikret sig mod dem, f.eks. ved kurssikring ved stor del af drift i fremmed valuta eller lignende. En 

analytiker skal i sin værdiansættelse vurdere risici i virksomheden, hvor ikke afdækkede risici vil 

give en større usikkerhed omkring resultater og dermed øge afkastkravet.  

 

Beskrivelser omkring samarbejde med andre interessenter, herunder leverandører, salgsagenter, 

øvrige outsourcede ydelser, indgår kun i 3 ud af de 8 udvalgte virksomheders årsrapport for 2008. 

For at opnå en forståelse af virksomhedens drift og sammensætning af omkostninger - og især 

hvor variable de er - er det nødvendigt at virksomhedens samarbejde med andre bliver beskrevet.  

 

På baggrund af vor analyse vedrørende virksomhedernes rapportering om strategi, kan vi 

konkludere, at oplysningsniveauet generelt er højt. Alle virksomhederne beskriver den 

overordnede strategi, selvom nogle gør det væsentligt bedre end andre. Ligeledes indeholder 

årsrapporterne oplysninger om sammenhængen mellem strategi og den valgte struktur. I alle de 

udvalgte årsrapporter skriver ledelserne, at de mener der er denne sammenhæng. Vi har ikke 

konkret anledning til at være uenige med ledelserne i de konkrete tilfælde, men vi mener dog, at 

der sandsynligvis skal være væsentlige disharmonier i denne sammenhæng, førend vi kan 

forvente, at ledelserne indtager en anden holdning, og ligefrem vil indrømme – og rapportere i 
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årsrapporten - såfremt dette ikke er tilfældet. Endelig kan vi af årsrapporterne se, at ledelserne 

foretager en risikovurdering og den strategi der er valgt for at imødegå de anførte risici. 

Gennemgangen af delemnet strategi har dermed vist, at analytiker kan finde de nødvendige 

oplysninger vedrørende strategi, struktur og risici. Men for så vidt samarbejder med andre – 

herunder outsourcing - er der plads til væsentlige forbedringer. 

 

 

8.2.5. Værdiskabelse 
I medicinalbranchen er en meget stor del af virksomhedens værdi, den foretagne forskning og 

udvikling i nye produkter. Samtidig har produkter i branchen ofte en begrænset levetid, hvorfor 

løbende forskning og udvikling er nødvendigt for vækst og overlevelse på lang sigt. I henhold 

analyseskemaet har vi fundet følgende resultater: 

 

Tabel 8.4. Uddrag af resultater fra analyseskemaet. 
Værdiskabelse Ja Nej 

Angives levetiden på patenter på udviklede produkter 4 4 

Vises en pipeline af udviklingspotentialer 8 0 

 - Angives salgspotentiale for især fase III produkter 0 8 

 - Angives forventede dækningsgrader for især fase III produkter 0 8 

 - Angives forventede licenslevetider for især fase III produkter 0 8 

Opdeles forskning og udviklingsomkostninger pr. produkt 0 8 

Aktiveres udviklingsomkostninger 8 0 

Aktiveres udviklingsomkostninger pr. produkt eller segment 3 5 

Foretages nedskrivningstest 8 0 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i udvalgte årsrapporter og bilag 1. 

 

Som nævnt ovenfor har virksomheder i medicinalbranchen produkter, der ofte har en begrænset 

levetid, idet nye og bedre produkter løbende bliver udviklet. Oftest bliver produkter patenteret, 

hvilket beskytter mod konkurrenters indtræden på markedet med samme produkt. Når patentet 

udløber er det ikke ensbetydende med fald i omsætningen, men der er risiko for kraftig udvikling 

i konkurrencen på markedet for det enkelte produkt. En stigning i udbuddet kan betyde pres på 

salgsprisen og deraf påvirkning af dækningsgrad og indtjening. Ifølge resultatet af vores analyse, 

angiver halvdelen af de udvalgte virksomheder levetiden på nuværende patenter.  
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Fælles for de udvalgte virksomheders årsrapporter for 2008 er, at de indeholder en pipeline 

oversigt. Der er meget forskel på detaljeringsgraden i præsentationerne af produkter i pipeline. 

Flere af virksomhederne angiver status på produkter i færdigudviklingsfasen og 

godkendelsesfasen, hvilket klart giver en indikation af, i hvilken tidshorisont virksomheden 

forventer nye produkter på markedet, med dertilhørende forventet indtjening.  

 

Som nævnt tidligere, har vi undersøgt hvorvidt der i pipeline eventuelt er angivet henholdsvis 

salgspotentiale, forventet dækningsgrad samt forventet patenteret periode for det enkelte produkt. 

Ingen af de undersøgte forhold er angivet i de udvalgte virksomheders årsrapporter for 2008. 

Dette betyder at en analytiker skal have meget dybdegående kendskab til de enkelte produkter i 

slutfase, for selv at kunne fastsætte forudsætninger til brug for en værdiansættelse. Manglende 

beskrivelse af ovenstående forhold skal efter vores vurdering også ses i sammenhæng med den 

usikkerhed der er omkring endelig godkendelse af det enkelte produkt. Derudover kan detaljerede 

beskrivelser og oplysninger give konkurrenterne en fordel, idet disse endnu ikke er endeligt 

godkendt. 

 

For at undersøge hvor og i hvilke produkter der bliver investeret mest i og hvor virksomheden 

forventer at skulle give afkast, skal det undersøges hvorvidt forsknings- og 

udviklingsomkostninger er opdelt på produktniveau. Ingen af de udvalgte virksomheder opdeler 

deres forsknings- og udviklingsomkostninger på produktniveau, hvilket derfor alene giver et 

indblik i virksomhedens samlede investeringer i forskning og udvikling af nye produkter. 

 

Alle 8 udvalgte virksomheder aflægger årsrapport efter IFRS, hvor det jf. vores gennemgang af 

IFRS, er muligt at aktivere udviklingsomkostninger til nye produkter, såfremt omkostningerne 

kan identificeres og der er overvejende sandsynlighed for at investeringen vil give fremtidige 

økonomiske fordele. I vores gennemgang af årsrapporterne har vi konstateret, at alle 

virksomheder anvender denne praksis. Dog tilføjer alle i deres regnskabspraksis, at omkostninger 

først bliver aktiveret fra det tidspunkt hvor produktet er endeligt godkendt af myndighederne. Det 

er først fra dette tidspunkt, at det med overvejende sandsynlighed vil give virksomheden 

fremtidige økonomiske fordele.  
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Alle virksomhederne er som følge af aflæggelse af årsrapport efter IFRS ligeledes underlagt at 

skulle foretage årlige nedskrivningstest på aktiverede immaterielle anlægsaktiver. Derfor er det 

som forventet alle de udvalgte virksomheder, der foretager nedskrivningstest i årsrapporterne. 

 

I en værdiansættelse er det ofte nødvendigt at værdiansætte enkeltdele i virksomheden, hvorfor en 

opdeling af aktiverede udviklingsomkostninger på produkter eller produktgrupper kan give 

indikationer på værdiansættelse. Såfremt der er foretaget ovennævnte nedskrivningstest og 

aktivet er nedskrevet til en lavere værdi, vil denne lavere værdi være udtryk for ledelsens 

værdiansættelse af produktet eller produktgruppen. Denne værdiansættelse er som følge af 

revision, valideret af revisor og ikke væsentlig forkert. Imidlertid er det alene 3 ud de 8 udvalgte 

virksomheder, der opdeler aktiverede udviklingsomkostninger på produkter og produktgrupper. 

Alle 3 virksomheder som opdeler udviklingsomkostninger, opdeler alene på 

produktgruppeniveau, hvorfor detaljeringsgraden ikke er fuldstændig som ønsket i en 

værdiansættelsessituation. 

 

På baggrund af vor analyse vedrørende virksomhedernes rapportering om værdiskabelse, kan vi 

konkludere, at oplysningsniveauet generelt er godt, men der er ønskelige forbedringer især 

vedrørende oplysningernes detaljeringsgrad.  

 

Positivt er det, at halvdelen af de udvalgte virksomheder informerer om levetiden på nuværende 

patenter, men vi mener dog, at det er en så væsentlig oplysning, at alle bør have denne oplysning 

med. Alle de udvalgte virksomheders årsrapporter informerer om deres pipeline, men der er 

meget forskel på detaljeringsgraden i denne præsentation. Ligeledes har ingen virksomheder 

oplyst om fremtidige forventninger til omsætning, indtjening mv. Særlig fokus bør der være på 

omkostninger, som bør oplyses med en vis detaljeringsgrad, der modsvarer forventningerne til 

omsætningen. Dette bør efter vores opfattelse være en del af virksomhedens rapportering, såfremt 

investorerne skal have tilstrækkelig nytteværdi.  

 

I henhold til vores udvælgelsesproces aflægges alle udvalgte årsrapporter efter IFRS. Dermed har 

virksomheden mulighed for at aktivere omkostninger fra udviklingsfasen, jf. kapitel 5 om 

standardens krav hertil. Men alle virksomheder anfører, at der skal en myndighedsgodkendelse til 

førend virksomheden vil aktivere udviklingsomkostninger. Denne godkendelse er umiddelbart 

efter vores opfattelse en fornuftig tilgang, omend vi mener, at ledelsen i henhold til afsnit ”5.2.3. 
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Indregning og måling af immaterielle aktiver” og afsnit ”5.2.6. Immaterielle aktiver – internt 

oparbejdet”, har mulighed for at aktivere på et tidligere tidspunkt. Når virksomheden er gået 

videre i udviklingsfasen har ledelsen en begrundet overbevisning om, at der eksisterer et marked 

for produktet, og ledelsen skal derfor efter vores opfattelse også vurdere sandsynligheden for at 

myndighedsgodkendelsen falder positivt ud. Såfremt denne vurdering er over 50% for 

godkendelse, bør der ske aktivering på dette tidspunkt. Derfor betragter vi denne branchepraksis 

som et udtryk for en vis forsigtighed, som dog er indenfor rammerne af regnskabsaflæggelse efter 

IFRS. Men det er samtidig med til at øge behovet for yderligere oplysninger af anden end direkte 

finansiel karakter, jf. denne afhandlings hovedtema. 

 

 

8.2.6. Performance 
Værdiansættelsesmodeller baseres som tidligere nævnt oftest på fremtidige pengestrømme. Idet 

virksomheder i medicinalbranchen som omtalt oftest har mange produkter med begrænset levetid, 

er det nødvendigt at nedbryde indtjening, omkostninger og deraf pengestrømme i CGU’er135.  I 

henhold analyseskemaet har vi isoleret følgende resultater: 

 

Tabel 8.5. Uddrag af resultater fra analyseskemaet. 
Performance Ja Nej 

Opdeles omsætning pr. geografisk segment 8 0 

Opdeles omsætning pr. forretningssegment 8 0 

Opdeles omsætning pr. produkt 7 1 

Opdeles omkostninger på produktniveau 0 8 

Opgøres cashflow fra segmenter 0 8 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i udvalgte årsrapporter og bilag 1. 

 

Vi har tidligere konstateret, at virksomheder der aflægger årsrapport efter IFRS, skal foretage 

segmentering af omsætningen, der som minimum er geografisk opdelt eller forretningsenheder. 

Derfor er det ikke overraskende, at alle 8 udvalgte virksomheder i vores analyse angiver 

omsætningen opdelt efter geografiske opdelinger. Alle virksomhederne opdeler deres omsætning 

i verdensdele, der hovedsageligt er Nordamerika, Europa og Asien.  

 

                                                 
135 Cash Generating Unit – pengestrømsfrembringende enhed.  
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Ligeledes er det heller ikke overraskende at virksomhedernes omsætning er angivet opdelt i 

forretningssegmenter, hvor alle de 8 udvalgte virksomheder i deres årsrapporter har foretaget 

denne opdeling. Dog er opdelingen meget på overordnet niveau, hvor det typisk er 

produktgrupper indenfor et sygdomsområde, der er grundlaget for opdelingen.  

 

Efter vores vurdering er det overraskende at 7 ud de 8 udvalgte virksomheders årsrapporter for 

2008 indeholder en angivelse af omsætning på produktniveau. Opdeling på produktniveau er ikke 

et krav i henhold til IFRS, men giver analytiker en god mulighed for, at se hvor virksomheden 

skaber indtjeningen på de nuværende produkter. Disse informationer er nødvendige og vurdering 

fremtidsmuligheder for indtjening på nuværende produkter skal sammenholdes med tidligere 

beskrevne restlevetider på patenter. I flere af virksomhedernes årsrapporter er alene angivet en 

liste over top produkter ud fra omsætningen, men i alle tilfælde udgør de en meget stor del af den 

samlede omsætning, hvorfor det er vores vurdering at informationerne er meget nyttige. 

 

Cashflow er som tidligere nævnt oftest grundlag for værdiansættelsesmodeller. Dette 

sammenholdt med nødvendigheden i opdeling i forretningsenheder eller produktgrupper, 

nødvendiggør indsamling af informationer omkring omkostninger til de enkelte produkter, 

herunder dækningsgrader. Ingen af de udvalgte virksomheders årsrapporter for 2008 indeholder 

disse informationer hvilket vanskeliggør værdiansættelsesberegninger med udgangspunkt i 

forretningsenheder.  

 

Alternativ til oplysninger om omkostninger, er såfremt virksomhederne opdeler 

pengestrømsopgørelser på forretningsenhedsniveau. Dette ville indirekte ligeledes angive 

omkostningsniveauet på samme produktniveau. Samtidig vil pengestrømsopgørelserne angive 

investeringsniveauet i langfristede aktiver i forretningsenheder samt vise nettoinvesteringen i 

nettoaktiver, der danner grundlag for ændringer i pengestrømme fremadrettet. I vores analyse af 

de 8 udvalgte virksomheders årsrapporter, kan vi konstatere at ingen af virksomhederne opdeler 

deres pengestrømsopgørelser på et niveau lavere end overordnet segmentering. 

 

Vores gennemgang af området performance viser, at alle virksomhederne naturligvis følger de 

retningslinjer, som angives i IFRS. Derudover suppleres med andre finansielle oplysninger af 

historisk karakter. Blandt andet nedbrydes omsætning på produktgrupper, hvilket vi ser positivt 

på, idet dette øger informationsværdien for analytiker.  
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På omkostningssiden mangler dog tilsvarende detaljeringsgrad, hvilket betyder, at analytiker på 

dette punkt ikke får den nødvendige information. Alternativt, eller som supplement, kunne 

virksomheden have vist pengestrømme i mere detaljeret form, men heller ikke dette sker i de 

udvalgte årsrapporter.  

 

8.3. Delkonklusion gennemgang af årsrapporter  
I vores problemformulering har vi spurgt til om informationer i regnskabsaflæggelsen efter IFRS 

- for virksomheder indenfor medicalindustri i Europa – giver et tilstrækkeligt grundlag for en 

ekstern værdiansættelse hos analytiker. Vi anser med vores analytiske gennemgang af udvalgte 

årsrapporter, jf. dette kapitel, spørgsmålet for tilfredsstillende besvaret.  

 

Vores analyse har taget udgangspunkt i et, af os udarbejdet, skema. Dette skema har vi opbygget 

med de hovedtemaer, som er indeholdt i Value Reporting, jf. ”7.3. Corporate reporting - Value 

Reporting”.  

 

For så vidt angår markedsforhold, markedsandel og markedspotentiale har vi fundet, at der er stor 

forskel på hvor fyldestgørende virksomhedernes informationer herom er. Nogle selskaber skiller 

sig meget positivt ud, som eksempelvis AstraZeneca.  

 

Samlet set konkluderer vi, at analytiker ikke kan finde tilstrækkelig information i 

virksomhedernes årsrapporter om de overordnede markedsforhold.  

 

Med hensyn til strategi-området, har alle udvalgte virksomheder en beskrivelse af deres 

overordnede strategi, ledelsen mål og vision. Der er dog stor forskel på hvor konkrete og målbare 

disse beskrivelser er. Igen skiller AstraZeneca sig positivt ud. Alle ledelserne mener i henhold til 

årsrapporten, at virksomhedens struktur underbygger den valgte strategi.  

 

Næsten alle årsrapporter indeholder en overordnet beskrivelse af de risici virksomheden er udsat 

for, og hvordan ledelsen forholder sig til disse. For analytiker er dette oplysninger med god 

nytteværdi, idet uafdækkede risici øger afkastkravet. 
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Virksomheders samarbejde med andre, outsourcing mv. indgår i mindre end halvdelen af 

årsrapporterne. Analytikers forståelse af drift og omkostningers variabilitet er vigtig for analysen, 

hvorfor der på dette område bør ske forbedringer i rapporteringen.  

Samlet set konkluderer vi, at analytiker oftest kan finde tilstrækkelig information i 

virksomhedernes årsrapporter omhandlende strategi.  

 

For så vidt angår værdiskabelsen finder vi, at oplysningsniveauet generelt er godt, men der er 

muligheder for forbedringer, især vedrørende visse oplysningers detaljeringsgrad.  

 

Vi finder det positivt, at virksomhederne har beskrivelser af deres pipeline, hvilket er de 

fremtidige produkter, som virksomheden skal basere sin indtjening på. I de udvalgte 

virksomheder oplyser dog ingen om opdelingen af deres forsknings- og udviklingsomkostninger 

på produktniveau, hvorfor der alene gives et indblik i virksomhedens samlede investeringer i 

forskning og udvikling. 

 

Negativt er det dog, at der ikke i nogen af årsrapporterne er konkrete forventninger til den 

fremtidige omsætning, omkostning mv. for produkterne i pipeline. En sådan oplysning vil være 

særdeles nyttig for en analytiker til brug for værdiansættelsen.  

 

Alle udvalgte årsrapporter aflægges efter IFRS. Aktivering af udviklingsomkostninger er derfor 

muligt, men ingen virksomheder aktiverer før end der er opnået myndighedsgodkendelse af 

produktet. Denne praksis ser vi som et forsigtig tilgang, men praksis er dog indenfor rammerne af 

IFRS. 

 

Samlet set konkluderer vi, at analytiker ikke får tilstrækkelige informationer i virksomhedernes 

årsrapporter vedrørende den konkrete værdiskabelse.  
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9. Konklusion 

Vi har ved arbejdet med denne kandidatafhandling bestræbt os på, at strømline afhandlingen 

således, at der er en klar og tydelig sammenhæng mellem vores problemformulering, herunder 

hoved- og delspørgsmål, og så vores besvarelser heraf, jf. de forskellige kapitlers behandling af 

enkeltemner og tilhørende delkonklusioner. I denne hovedkonklusion vil samle op på 

problemformuleringens spørgsmål og vores besvarelse heraf.  

 

I vores problemformulering definerede vi delspørgsmål til brug for besvarelsen af 

hovedspørgsmålet. Følgende delspørgsmål 1 skal derfor besvares: Hvordan skal en 

regnskabsaflæggende virksomhed behandle immaterielle aktiver i årsrapporten i henhold 

til IFRS?  

 

Besvarelse af dette spørgsmål foretages med udgangspunkt i kapitlerne 3, 4 og 5.  

 

De internationale regnskabsstandarder – IFRS – udarbejdes af International Accounting Standard 

Board – IASB. Der ligger et omfattende arbejde forud for implementering af 

regnskabsstandarder, som ofte er mange år undervejs. IASB’ s formål er at sikre årsregnskaber 

med høj kvalitet, gennemskuelighed og forståelighed.  

 

IASB har grundlæggende defineret en begrebsramme, som ikke i sig selv udgør en standard. 

Begrebsrammen er udarbejdet med baggrund i formueorienteret økonomisk teori, hvor balancen 

er central. I begrebsrammen defineres IASB 4 hjørnestene i regnskabsaflæggelsen, hvor der 

fastsættes målsætning med regnskaber, kvalitative egenskaber, definitioner og kapitalbegreber.  

 

Brugere af årsregnskaber har mange forskellige behov. Begrebsrammen fastslår, at såfremt 

investors behov opfyldes, vil de fleste andre interessenters informationsbehov ligeledes være 

opfyldt.  

 

IAS 38 er den konkrete IFRS-regnskabsstandard, som omhandler immaterielle aktiver. 

Standarden beskriver anvendelsesområde, definitioner samt indregning og måling af aktiver. 

Indregning af et immaterielt aktiv skal ske i virksomhedens årsregnskab når det konstateres, at 

aktivet falder under IAS 38 anvendelsesområde, opfylder definitionen og indregningskriterier 
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opfyldes. Indregningskriterier anfører, at det skal være sandsynligt at forventede fremtidige 

fordele tilgår virksomheden. Denne sandsynlighed skal således være større end 50%.  

 

Immaterielle aktiver kan forekomme som køb, ved en virksomhedssammenslutning eller som 

internt oparbejdet.  

 

Ved en virksomhedssammenslutning skal der ske en identificering af  immaterielle aktiver og 

disse skal kunne måles pålideligt, jf. IFRS 3 ”Virksomhedssammenslutninger”. Fra 2009 er IFRS 

3 blevet ændret således, at pålidelighedskravet er bortfaldet ved førstegangsindregningen af det 

immaterielle aktiv. Derved forventes derfor fremadrettet at flere separate immaterielle aktiver 

udskilles fra goodwill ved virksomhedssammenslutninger. Dette har betydning for den 

regnskabsmæssige håndtering idet goodwill alene skal nedskrivningstestes.  

 

For vidt angår internt oparbejdede immaterielle aktiver skal virksomheden foretage en opdeling 

af sine aktiviteter i en forsknings- og en udviklingsfase. Alene omkostninger fra udviklingsfasen 

kan aktiveres såfremt en række forholdsvis omfattende krav opfyldes.  

 

Når der er foretaget indregning af et immaterielt aktiv, skal den efterfølgende måling ske i 

henhold til kostprismodellen eller omvurderingsmodellen.  

 

Kostprismodellen fordrer, at virksomheden indregner til kostpris og foretager afskrivning af 

denne kostpris, ligesom der skal foretages nedskrivningstest minimum en gang årligt. For at 

kunne afskrive på aktivet skal der opgøres en restværdi og en brugstid.  

 

Omvurderingsmodellen giver virksomheden muligheden for at opskrive det immaterielle aktiv til 

dagsværdi med fratræk af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. For at finde en 

dagsværdi/markedsværdi kræves, at der eksisterer et aktivt marked, hvilket vil forekomme i 

meget sjældne tilfælde.  

 

Følgende delspørgsmål 2 besvares herefter: Hvilke informationsbehov har analytiker i 

forbindelse med en vurdering af en virksomheds værdi? 

 

Besvarelse af dette spørgsmål foretages med udgangspunkt i kapitlerne 6 og 7.  
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I fastlæggelsen af analytikers informationsbehov, fastslår vi indledningsvis, at virksomhedens 

interessenter har forskellige behov. Analytikeres informationsbehov fastlægges såvel udfra en 

teoretisk tilgang som ved reference til omfattende brugerundersøgelser perioden 1994-1999.  

 

Analytikers teoretiske tilgang sker med udgangspunkt i årsrapporten, herunder ledelsens og 

revisors påtegning. Virksomhedens regnskabsaflæggelse er central for analytiker. Der udarbejdes 

herefter en prognose, som kan foretages ved hjælp af forskellige modeller. Analytiker skal som 

input i sin model have fokus på de værdidrivere, som har indflydelse de fire værdikomponenter: 

residualindkomst, cash-flow, rentebærende finansielle forpligtelser og en diskonteringsfaktor. De 

ikke-finansielle værdrivere er særligt relevante for analytiker, blandt andet i stigende grad 

virksomhedens vidensressourcer. Der kan i analysen af ikke-finansielle værdidrivere anvendes 

flere forskellige modeller, som grundlæggende opdeles i samfundsniveau, brancheniveau og 

virksomhedsniveau.  

 

Analytiker skal således vurdere mange forhold, såvel eksterne som interne, der har betydning for 

de identificerede værdidrivere og dermed værdiansættelsen. 

 

Udviklingen af virksomhedernes finansielle rapportering, har blandt andet været påvirket af 

samfundsdebatten op gennem 1990’erne. Wallmann og Eccles er vigtige debattører og i USA 

udarbejdes Jenkins-rapporten, der leder frem til anbefalinger til virksomheden, som kan forbedre 

den samlede rapportering.  

 

Wallmann mener, at virksomhedernes rapportering er utilstrækkelig og har med sin tanker om 

Colorized Accounting opfordret til et system, hvor der udvikles metoder til identifikation og 

måling af immaterielle aktiver, således at de indgår i den finansielle rapportering.  

 

Eccles har også den opfattelse, at virksomhedernes rapportering er mangelfuld. Eccles mener 

dog, at virksomhederne skal rapportere om de forhold, som skaber værdi til markedet ved siden 

af den finansielle rapportering. Såvel Eccles og Wallman taler om, at kapitalmarkedet er 

ineffektivt som en konsekvens af virksomhedernes mangelfulde rapportering. 

 

Eccles har i samarbejde med PWC foretaget omfattende undersøgelser fra 1997-1999 vedrørende 

informationsbehovene hos investorer og analytikere. Undersøgelserne dokumenterer, at der er 
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informationskløfter mellem brugernes opfattelse af virksomhedens rapportering, og så deres 

forventning hertil. Løsningen er ifølge Eccles, at der skal identificeres og rapporteres om kpi’er – 

key performance indikators – som er nøglen til den historiske og fremadrettede værdi for 

virksomheden. PWC udarbejder på baggrund af undersøgelserne et framework til rapportering 

om finansielle og ikke-finansielle forhold, kaldet Value Reporting. 

 

Value Reporting indeholder anbefalinger til virksomheden om, at rapportere indenfor fire 

hovedkategorier: Markedsforhold, Strategi & Struktur, Værdiskabelse og Performance. 

Kategorierne giver tilsammen regnskabsbruger en bedre forståelse virksomheden.  

 

Sammenholdes Value Reporting med analytikers teoretiske informationsbehov til brug for 

værdiansættelse, ses en tydelig sammenhæng og analytiker er dermed godt informeret såfremt 

virksomheden anvender Value reporting. Vi har dog konkluderet, at der fortsat mangler visse 

konkrete anbefalinger, som eksempelvis forventninger til fremtidig omsætning og omkostninger 

på produktniveau.  

 

Følgende delspørgsmål 3 besvares herefter: Indeholder årsrapporter 2008 indenfor 

medicinalindustri informationer, som dækker analytikers informationsbehov til brug for 

værdiansættelse af virksomheden? 

 

Besvarelse af dette spørgsmål foretages med udgangspunkt i kapitel 8.  

 

Med udgangspunkt i et eget udarbejdet analyseskema, der tager udgangspunkt i Value Reportings 

anbefalinger om rapportering, har vi fundet følgende: 

 

For Markedsforhold ses for de udvalgte virksomheder samlet set, at der ikke kan findes 

tilstrækkelige informationer i årsrapporterne. Enkelte skiller sig dog positivt ud.  

 

For Strategi og Struktur er vores samlede vurdering, at analytiker oftest kan finde tilstrækkelig 

information i årsrapporten. Der er dog muligheder for forbedringer, herunder blandt andet om 

samarbejder med andre, som kan give analytiker en bedre forståelse af hvor variable drift og 

omkostninger er.  

 



 

Copenhagen Business School  Kandidatafhandling René Andersen 
CMA maj 2009 Immaterielle aktiver/IFRS John Nielsen 

  Side 109  
 

 

Med hensyn til Værdiskabelse er der plads til forbedringer i rapportering, og vi mener ikke at 

analytiker får tilstrækkelige informationer vedrørende værdiskabelse. Det er dog positivt, at 

virksomhederne beskriver deres pipeline, men der mangler efter vores opfattelse oplysninger om 

forsknings- og udviklingsomkostninger på produktniveau. Oplysninger herom er alene 

virksomhedens totale investeringer i forskning og udvikling.  

 

Vi vurderer det negativt, at der ikke indgår oplysninger om virksomhedens forventninger til den 

fremtidige omsætning mv. for produkterne i pipeline. Analytiker vil have stor nytte af denne 

oplysning.  

 

For så vidt angår performance er der både negative og positive forhold. Positivt er det, at 7 af 8 

udvalgte virksomheder rapporterer om deres historiske omsætning på produktniveau.  

 

Negativt er det dog, at der ikke er større fokus på cash flow. Der rapporteres overordnet med 

hensyn til cash flow i henhold til kravene i IFRS, men analytiker har brug for mere detaljerede 

oplysninger. Ligeledes vurderer vi det negativt, at oplysninger om omkostninger ikke modsvarer 

oplysningerne om omsætning. For performance området følger virksomhederne kravene i IFRS, 

og på enkelte punkter informeres yderligere, men samlet set vurderer vi, at der er plads til 

forbedringer i rapporteringen.  

 

Afsluttende bemærkninger: 

I vores indledning og problemformulerende fase, har vi fundet anledning til at stille os tvivlende 

overfor, om en årsrapport aflagt efter IFRS er tilstrækkeligt grundlag for analytiker, når der skal 

foretages en alternativ værdiansættelse af virksomheden. I vores arbejde med denne afhandling 

har vi forsøgt at anskue problematikken fra flere vinkler, men hele tiden med udgangspunkt i 

informationsbehovene til brug for en værdiansættelse.  

 

Vores samlede vurdering af undersøgelserne i relation til vores hovedproblemstilling er, at 

årsregnskabet aflagt efter IFRS stiller store krav til virksomheden, der skal behandle immaterielle 

aktiver. Men vi konkluderer på baggrund af vores undersøgelser og gennemgang af IFRS mv., at 

de informationsbehov som analytiker har i relation til værdiansættelse af virksomheden, ikke er 

tilstrækkeligt opfyldt ved IFRS-regnskabet alene. Til brug for værdiansættelsen er det derfor 

nødvendigt for analytiker, at søge information fra andre kilder end virksomhedens årsrapport.  
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10. Kilder 

10.1. Bøger, rapporter mv. 
IB Andersen   Den Skinbarlige virkelighed (2003) 
 
Jens O. Elling  Årsrapporten – teori og regulering, 1. udgave 
 
Jens O. Elling  Finansiel rapportering – teori og regulering 
 
Ole Sørensen / Jens O. Elling Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk 

tilgang. 2. udgave (2005) 
 
Ernst & Young  IFRS i praksis 2006 
 
Ernst & Young  IFRS i praksis 2007   
 
Ernst & Young  IFRS i praksis 2008 
 
Jan Fedders  Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk 
og praksis til IFRS 
Henrik Steffensen  2. udgave  
  
Jan Fedders  Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk 
og praksis til IFRS 
Henrik Steffensen  3. udgave  
 
PriceWaterHouseCoopers  Regnskabshåndbogen 2008 
   Regnskabshåndbogen 2009 
 
PriceWaterHouseCoopers   Value Reporting – Den værdiskabende rapportering – 
Jørgen Cramon &   Rapporteringskløfter i Danmark (PWC, 1999) 
Robert G. Eccles  
    
    
IASB    Internationale regnskabsstandarder (IFRSs) 2005 –  
   herunder IAS og fortolkningsbidrag pr. 1. januar 2005 
 
Deloitte IFRS – Introduktion til de internationale 

regnskabsstandarder 
 
Deloitte   IFRS modelregnskab 2006 
 
Ruth Nielsen og 
Christina D. Tvarnø  Retskilder & retsteorier, 1. udgave 
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10.2. Kandidatafhandlinger: 
Mikael Juhl  Udviklingsomkostninger i henhold til International 
CBS / juni 2005 / 056975  Financial Reporting Standards 
 
Carsten Larsen  Købsprisallokering af immaterielle anlægsaktiver  
CBS / juli 2005 / 056960 i forbindelse med virksomhedssammenslutninger i tre 

udvalgte danske børsnoterede virksomheder 
 
Pernille Jensen/Wannie Hansen Udviklingsomkostninger i henhold til IFRS – med US 
CBS HD (R) / maj 2007  GAAP som referenceramme og fokus på informations-

behov for investorer  
 
Kristoffer Lindved Karkov /  Ekstern rapportering af ikke-finansielle value drivers  
Martin Santino Lo Turco  - Casestudie af børsnoterede biotekselskaber 
CBS / juni 2007  
 
Christian Bjørk Hansen/  Ledelsesberetningen 
Michela Stine Jørgensen 
CBS / maj 2008   
 
 
10.3. Artikler  
Ivey Business Journal (2003) Value Reporting: A bigger, more accurate picture  
Tom Chambers   than traditional financial reporting 
 
Dennis van Liempd Ajourføring af IASB og FASB konceptuelle 

R&R 2007 nr. 8 side 16-25  begrebsramme for finansiel rapportering. 

 
 
10.4. Hjemmesider 
PriceWaterHouseCoopers  Overordnet website: www.corporatereporting.com 
om Value Reporting   

Our research Programme. (Beskrivelse af hele forløbet 
om hvordan Value Reporting blev til). 
 
www.corporatereporting.com/corporate-reporting-
framework.html.  

 
http://www.corporatereporting.com/walk-through-the-
framework.html. (Beskrivelse af Value Reporting i 
hovedtræk). 

 
http://www.corporatereporting.com/industry-
frameworks.html.  

 
Narrative Reporting – Give yourself a head start. 

   
   Guide to key performance indicators. 

www.corporatereporting.com
www.corporatereporting.com/corporate-reporting-
http://www.corporatereporting.com/walk-through-the-
http://www.corporatereporting.com/industry-
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   Guide to forward-looking information. 
 

Corporate reporting – Is it what investment professionals 
expect? (Opfølgende undersøgelse nov. 2007). 

 
IFRS    www.ifrs.com 
    
IASB   www.iasb.org 
     

http://www.iasb.org/Current+Projects/Memorandum+of
+Understanding+with+the+FASB.htm (Norwalk 
agreement). 

 
Discussion Paper: Management Commentary October 
2005. 
 
Exposure Draft of An improved Conceptual Framework 
for Financial Reporting (Maj 2008). 

 
FASB   www.fasb.org 
 

Improving Business Reporting: Insights into Enhancing 
Voluntary Disclosures (2001). 

 
Business Reporting Research Project: GAAP-SEC 
Disclosure requirements (2001). 

 
Exposure Draft: Conceptual Framework for Financial 
reporting (Maj 2008). 

 
   http://www.fasb.org/st/index.shtml 
   FASB standarder og projekter 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen www.eogs.dk 
 
  

www.ifrs.com
www.iasb.org
http://www.iasb.org/Current+Projects/Memorandum+of
www.fasb.org
http://www.fasb.org/st/index.shtml
www.eogs.dk
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11. Bilag 

Bilag 1: Analyseskema   
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Bilag 1: Analyseskema - fortsat 
 

 
 
 

Fo
rho

ld 
/ V

irk
so

mh
ed

er
Re

fen
ce

 / s
ide

Re
fen

ce
 / s

ide
Re

fen
ce

 / s
ide

Re
fen

ce
 / s

ide
Ma

rke
ds

for
ho

ld:
Be

sk
riv

es
 m

ark
ed

sfo
rho

ld 
-

+
11

-
-

Be
sk

riv
es

 m
ark

ed
sa

nd
el

+
33

+
Ind

ire
kte

+
6

+
Ind

ire
kte

Be
sk

riv
es

 m
ark

ed
sp

ote
nti

ale
+

33
+

9
-

+
2

Str
ate

gi:
Be

sk
riv

es
 de

n o
ve

ror
dn

ed
e s

tra
teg

i o
g v

isio
n

+
4

+
12

+
21

+
6

Be
sk

riv
es

 hv
orl

ed
es

 nu
væ

ren
de

 st
ruk

tur
 un

de
rst

øtt
er 

str
ate

gie
n

+
5

+
12

+
+

6
Be

sk
riv

es
 ris

ici 
i v

irk
so

mh
ed

en
+

50
+

74
+

24
-

Be
sk

riv
es

 sa
ma

rbe
jde

 m
ed

 an
dre

 (s
up

ply
 ch

ain
)

+
8

-
-

-

Væ
rdi

sk
ab

els
e:

An
giv

es
 le

ve
tid

en
 på

 pa
ten

ter
 på

 ud
vik

led
e p

rod
uk

ter
+

18
-

-
-

Vis
es

 en
 pi

pe
lin

e a
f u

dv
ikli

ng
sp

ote
nti

ale
r

+
25

+
53

+
18

+
9

Væ
rdi

an
sæ

tte
s p

ipe
lin

e (
isæ

r fa
se

 III
)

- s
alg

sp
ote

nti
ale

-
-

-
-

- d
æk

nin
gs

gra
de

r
-

-
-

-
- li

ce
ns

lev
eti

d
-

-
-

-
Op

de
les

 fo
rsk

nin
g o

g u
dv

ikli
ng

so
mk

os
tni

ng
er 

pr.
 pr

od
uk

t
-

-
-

-
Ak

tiv
ere

s u
dv

ikli
ng

so
mk

os
tni

ng
er

+
10

8
+

10
3

+
57

+
40

- p
r. p

rod
uk

t / 
se

gm
en

t
+

12
8

-
+

11
-

- fo
ret

ag
et 

ne
ds

kri
vn

ing
ste

st
+

10
9

+
45

+
66

+
56

Pe
rfo

rm
an

ce
:

Op
de

les
 om

sæ
tni

ng
 pr

. g
eo

gra
fis

k s
eg

me
nt

+
19

6
+

49
+

6
+

24
Op

de
les

 om
sæ

tni
ng

 pr
. fo

rre
tni

ng
sg

rup
pe

+
19

6
+

53
+

16
+

24
Op

de
les

 om
sæ

tni
ng

 pr
. p

rod
uk

t
+

35
+

55
-

+
8

Op
de

les
 om

ko
stn

ing
er 

på
 pr

od
uk

tni
ve

au
-

-
-

-
Op

gø
res

 ca
sh

flo
w 

fra
 se

gm
en

ter
-

-
-

-

No
vo

 No
rdi

sk
UC

B
Gl

ax
oS

mi
thK

lin
e

As
tra

-Ze
ne

ca



 

Copenhagen Business School  Kandidatafhandling René Andersen 
CMA maj 2009 Immaterielle aktiver/IFRS John Nielsen 

  Side 115  
 

 

Bilag 2: IASC / IASB organisationsstruktur  

 
 
Kilde: ”IASB and IASC Foundation – Who we are and what we do”,  marts 2008.  
http://www.iasb.org/About+Us/A+guide+to+the+IASB+and+the+IASC+Foundation.htm  
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.iasb.org/About+Us/A+guide+to+the+IASB+and+the+IASC+Foundation.htm
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Bilag 3: IFRS  - sådan udvikles regnskabsstandarder   
 

 
 
 
 
Kilde: ”IASB and IASC Foundation – Who we are and what we do”,  marts 2008. 
http://www.iasb.org/About+Us/A+guide+to+the+IASB+and+the+IASC+Foundation.htm 
 
 
 
 
  

http://www.iasb.org/About+Us/A+guide+to+the+IASB+and+the+IASC+Foundation.htm
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Bilag 4: IFRS  - begrebsramme    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Revision & Regnskabsvæsen 2007, nr.  8: Ajourføring af IASB og FASB's konceptuelle 
begrebsramme for finansiel rapportering…udfordrende eller ambitiøst?  
Af Dennis van Liempd,  Ph.D.-studerende, Cand.Merc.Aud.,  Syddansk Universitet Kolding 
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Bilag 5: Wikipedia udvælgelse af virksomheder til analyse (pharmaceuticals)    
Wikipedia 50 største pharmaceuticals (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: www.wikipedia.org 

 
  

 

 
 

www.wikipedia.org
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Bilag 5: Wikipedia udvælgelse – fortsat     
Wikipedia 50 største pharmaceuticals (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: www.wikipedia.org 

 
 

 

  

 

 
 

www.wikipedia.org
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Bilag 6: Value Reporting – Pharmaceuticals      
 

 
Kilde: http://www.corporatereporting.com/Pharmaceuticals_ass0501425.pdf  
 

 

 

 

 

 

http://www.corporatereporting.com/Pharmaceuticals_ass0501425.pdf
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Bilag 7: Robert G. Eccles biography       
 

 
 

 

 

 


