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1 Executive summary 
This thesis relies on the increasing progression in digitalization and growing ecosystem of 

technologies and applications, and further how this development affects financial reporting 

for companies with holdings of cryptocurrencies.  The thesis is prepared as part of the 

author’s studies to graduate as MSc in Business Economics and Auditing from Copenhagen 

Business School. 

The thesis concentrates on companies with holdings of cryptocurrency and the impact 

hereof on the financial reporting. Accounting guidance for cryptocurrencies is currently one 

of many focus areas for both local and international accounting bodies. EFRAG and IFRS 

Interpretation Committee (IFRIC) issued papers in 2018 considering the interpretation of 

current standards and possible standard setting activities for cryptocurrencies. For the time 

being, the topic is continuously discussed, but no deadline for specific accounting guidance 

under the International Financial Reporting Standard has yet been set.   

The problem statement for this thesis focuses on possibilities and challenges for recognition, 

measurement and presentation of cryptocurrencies in financial statements prepared in 

accordance with International Financial Reporting Standards. In addition, this thesis 

examines the adequacy and appropriateness of current international accounting standards 

in relation to cryptocurrencies. 

Analyzing and interpreting current international accounting standards, the thesis prepares a 

decision tree supporting companies in the accounting treatment of cryptocurrencies 

according to applicable standards. The thesis examines companies’ current accounting 

policies for the treatment of cryptocurrencies in financial statements prepared in 

accordance with IFRS and analyses the consequences of different international accounting 

standards used in practice.  

Considering identified challenges and problems with current International Financial 

Reporting Standards, the thesis discuss and assess possible standard setting activities and 

solutions with the focus of ensuring transparency, quality and uniformity in the accounting 

treatment of cryptocurrencies. 
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3 Indledning 

”An ecosystem of digital technologies drives the ongoing transformation of economies and 

societies” (OECD, 2017: 24). Digitaliseringen og sammenkoblingen er bemyndiget af 

eksponentielt voksende computerkraft, og har formet et voksende økosystem af teknologier 

og applikationer, hvor Blockchain, med sin decentraliserede teknologi og peer-to-peer 

interaktion, er en af nøglekomponenterne i dette økosystem (OECD, 2017: 24) 

Blockchain teknologien er endvidere grundstenen i udviklingen af kryptovaluta, der blev 

introduceret med offentliggørelsen af Bitcoin i 2009 og i løbet af 2017 oplevede massiv 

medieomtale og stigninger i værdien, samt tilsvarende stigning i kritik fra verdens 

centralbanker.  Grundtanken bag Bitcoin var at skabe en peer-to-peer version af elektroniske 

penge, der muliggør online transaktioner direkte mellem to parter uden involvering af en 

finansiel institution.  

J.P. Morgan anslår, at det særligt er sikkerheden og anonymiteten i kryptovaluta, der har 

fået både investorer, virksomheder og privatpersoner til at rette deres fokus mod dette nye 

teknologiske fænomen. Virksomheder som Microsoft, Tesla og Virgin Atlantic accepterer 

kryptovaluta som betalingsmiddel for deres produkter og ydelser på lige fod med 

anerkendte valuta såsom US Dollar (J.P. Morgan, 2018: 52). 

I mens digitalisering har medvirket til en hastig teknologisk udvikling af samfundet, er det 

relevant at vurdere, hvorvidt tilpasning af de international regnskabsstandarder formår at 

følge disse samfundstendenser. Med udgangspunkt i denne digitalisering, kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, om eksisterende internationale regnskabsstandarder favner disse nye 

teknologiske aktiver. 

Det er på baggrund af ovenstående interessant at undersøge, hvorvidt der, i 

regnskabsmæssig forstand, er tale om en ny type aktiv og, hvorledes et sådant aktiv skal 

behandles i virksomhedernes finansielle rapportering i form af årsregnskaber udarbejdet 

efter IFRS. Det vil i forlængelse heraf være interessant at undersøge eksisterende praksis for 
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regnskabsmæssig behandling af kryptovaluta efter IFRS samt, hvorvidt de nuværende 

standarder muliggør en hensigtsmæssig regnskabsmæssig behandling af kryptovaluta, 

årsregnskabets formål taget i betragtning.   

3.1 Problemfelt 
Som det fremgår af indledningen i ovenstående afsnit, har der de senere år været en hastigt 

stigende interesse og udvikling i kryptovaluta, der særligt har været drevet af en voldsom 

vækst inden for handel med Bitcoin. Kryptovaluta er ydermere et fænomen, som grundet 

den teknologiske natur, kan være vanskeligt at definere og sammenligne med andre 

fænomener, der tjener det samme formål. Derfor finder forfatterskabet det interessant at 

undersøge nærmere, hvorledes dette fænomen skal behandles i årsregnskabet udarbejdet 

efter IFRS, og hvorvidt der er udfordringer forbundet hermed. I relation hertil vurderes det 

endvidere interessant at afdække, om kryptovaluta på hensigtsmæssig vis favnes af 

nuværende regnskabsregulering i form af IFRS.  

Problemfeltet vurderes at være relevant for samfundet, herunder især myndigheder, 

virksomheder, investorer og andre regnskabsbrugere, der alle i en vis udstrækning baserer 

deres beslutninger og økonomiske dispositioner på baggrund af de årsregnskaber, som 

virksomhederne producerer. Stigningen i omfanget af handel med kryptovaluta har været 

under kraftig vækst i 2017, jf. afsnit 6.1, og vurderes af forfatterskabet tillige at underbygge 

relevansen af problemfeltet.  

3.2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemfelt defineres den konkrete problemformulering således: 

 

 

 

Underspørgsmål og uddybende forhold 

 

 

 

  

Hvilke muligheder og udfordringer for indregning og måling af kryptovaluta eksisterer 

for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS? 

 

Hvad er kryptovaluta, og hvilke karakteristika kendetegner disse? 
Der henvises til afsnit 5.1 for definition og behandling af kryptovaluta 

 

Hvordan har udviklingen i anvendelsen og omfanget af kryptovaluta været? 
Med omfang forstås udbredelsen og volumen i handelen med kryptovaluta 

 

Kan kryptovaluta karakteriseres som et aktiv efter IFRS? 
Et aktiv defineres i IFRS som en nuværende økonomisk ressource under virksomhedens kontrol, og 

som er et resultat af tidligere begivenheder 

 

Hvilke af de nuværende internationale regnskabsstandarder kan anvendes ved indregning 

og måling af kryptovaluta? 
Ved nuværende standarder forstås de standarder, der på tidspunktet for specialets udarbejdelse er 

vedtaget men ikke nødvendigvis trådt i kraft 
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3.3 Afgrænsning 
Nærværende afsnit har til formål at afgrænse specialet, hvorved det tilsikres, at indholdet 

besvarer den ovenfor præsenterede problemformulering.  

Nærværende speciale definerer kryptovaluta som et identificerbart, ikke-monetært aktiv 

uden fysisk substans der skabes, opbevares og styres digitalt og ikke er understøttet af 

regeringer og centralbanker. Eksempelvis vil Bitcoin betragtes som en sådan kryptovaluta. 

Specialet er således afgrænset fra at omfatte andre former for kryptoaktiver som f.eks. 

tokens og initial coin offerings (ICOs).  

Specialet indeholder en beskrivelse af Blockchain teknologien, som kryptovaluta er baseret 

på. Beskrivelsen afgrænses fra at omhandle de tekniske specifikationer og underliggende 

kodning, der muliggør teknologien, men er fokuseret på at beskrive hvordan teknologien 

fungerer og understøtter handlen med kryptovaluta. 

Specialet er udarbejdet med fokus på virksomheder, der besidder kryptovaluta, hvorfor 

specialets analyse af muligheder og udfordringer ved indregning og måling er udarbejdet 

med afsæt heri. Specialet er således afgrænset fra direkte at behandle producenter af 

kryptovaluta, også benævnt miners.  

Specialet er fokuseret på de internationale regnskabstandarder IFRS, og er således afgrænset 

fra behandle de regnskabsmæssige overvejelser og konsekvenser i relation til andre 

regnskabsstandarder, herunder Årsregnskabsloven og US GAAP. 

Hvad er nuværende praksis for indregning, måling og klassifikation af kryptovaluta i 

årsregnskaber aflagt efter IFRS? 
Ved praksis forstås den anvendte regnskabspraksis ved aflæggelse af årsregnskabet 

 

Hvilke konsekvenser har standarderne, der i praksis anvendes, for Bitcoin Group SE’s 

årsregnskaber for perioden 2015-2017? 
Ved konsekvenser forstås påvirkning på årets resultat og nøgletal 

 

Påvirker valg af metode for indregning og måling af kryptovaluta bankens vurdering 

af årsregnskabet i forbindelse med långivning? 
Ved vurdering forstås bankens værdiansættelse af kryptovaluta, og hvorledes dette påvirker 

kreditvurderingen af virksomheden 

 

Hvordan opfatter repræsentanter fra faglige afdelinger i anerkendte revisionshuse 

tilstrækkeligheden og hensigtsmæssigheden af nuværende internationale 

regnskabsstandarder som grundlag for indregning og måling af kryptovaluta? 
Ved tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed forstås henholdsvis, om standarderne muliggør 

indregning af kryptovaluta, og hvorvidt målingsmetoder er passende 

 

Hvordan kan eventuelle uhensigtsmæssigheder og utilstrækkeligheder ved den 

regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta i IFRS årsregnskabet afhjælpes? 
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I specialet anvendes IFRS begrebsrammen, Conceptual Framework 2018 i forbindelse med 

analyse af muligheder og udfordringer forbundet med indregning og måling af kryptovaluta, 

som først implementeres formelt i IFRS fra 2020. Dette vurderes mest relevant ved 

udarbejdelsen af specialet for at øge de fremtidige anvendelsesmuligheder af specialet, da 

anvendelse af gældende begrebsramme ville være forældet 2 år efter tidspunktet for 

specialets udarbejdelse. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af specialet ikke taget højde 

for særlige forhold omkring implementeringen af den nye begrebsramme. Begrebsrammen 

er anvendt i specialet som var den gældende på tidspunktet for udarbejdelsen heraf. 

Specialet indeholder forfatterskabets vurdering af, hvorvidt kryptovaluta kan opfylde 

aktivdefinitionen, som defineret i IFRS begrebsrammen, Conceptual Framework 2018. 

Udgangspunktet er en vurdering af, hvorvidt kryptovaluta, eksempelvis Bitcoin, kan opfylde 

definitionen og ikke en vurdering af, om alle eksisterende kryptovalutaer på nuværende 

tidspunkt opfylder definitionen. Henset til at der på tidspunktet for specialets udarbejdelse 

eksisterer omtrent 1.700 forskellige kryptovalutaer, er en vurdering af samtlige ikke vurderet 

mulig. Tilsvarende gør sig gældende for vurdering af, om der foreligger et aktivt marked for 

handel med kryptovaluta. 

Specialet analyserer muligheder og udfordringer ved den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta. Et element heri består af analyse af de nuværende internationale 

regnskabsstandarder, der vurderes at have relevans for kryptovaluta. I forbindelse med 

denne analyse, vurderer forfatterskabet, at anvendelsen af IFRS 9 i stedet for IAS 39 bidrager 

med større relevans henset til specialets fremtidige anvendelsesmuligheder, idet IFRS 9 

erstatter IAS 39 for årsregnskaber startende fra 1. januar 2018 og frem.  

Gennemgangen af de internationale regnskabsstandarder er skaleret i forhold til relevansen 

for specialets formål og problemformulering, og vil indledningsvist blive præsenteret med 

rationale for valg af den pågældende standard. Gennemgangen af standarder er afgrænset 

til at omfatte standarder af relevans for kryptovaluta, som angivet i litteraturlisten jf. kapitel 

18.  

Anvendte eksperter i undersøgelsesøjemed, herunder interviews med eksperter fra faglige 

afdelinger i revisionsvirksomheder, har til hensigt at identificere eksperternes personlige 

vurdering af emnet og repræsenterer ikke de pågældende revisionsvirksomheders politikker 

eller holdning til emnet.  

Specialet indeholder en konsekvensanalyse for Bitcoin Group SE, havde selskabet valgt at 

indregne beholdningen af kryptovaluta efter standarder, der i praksis anvendes af 

virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS. Konsekvensanalysen afgrænses fra at 

behandle de skattemæssige konsekvenser i henhold til tysk lovgivning, lige som specialet 

generelt afgrænses fra at behandle skattelovgivning og skattemæssige konsekvenser ved 

kryptovaluta. 
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3.4 Struktur 
Dispositionen for dette speciale kan i hovedtræk skitseres således: 
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4 Videnskabsteori og metode 

Dette afsnit har til formål at redegøre for de videnskabsteoretiske og metodemæssige 

overvejelser, der er foretaget i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen. 

Indledningsvist gives en beskrivelse af den videnskabsteoretiske vinkel, som danner 

baggrunden for det overordnede metodevalg. Efterfølgende behandles de metodemæssige 

overvejelser, der foretages som led i fastlæggelse af undersøgelsesdesign samt udvælgelse 

og anvendelse af det benyttede datagrundlag. 

I det efterfølgende afsnit gennemgås anvendte data, materialer og primær empiri 

udarbejdet som led i arbejdet med dette speciale med henblik på vurdering af validitet og 

reliabilitet. 

Afslutningsvis foretages en vurdering af konsekvenserne af de metodemæssige valg for 

specialets konklusioner. 

4.1 Videnskabsteori 
Ved udarbejdelsen af dette speciale er det essentielt at tage stilling til, hvordan 

problemformuleringen besvares bedst muligt med henblik på at opnå størst mulig gyldighed 

og pålidelighed af de konklusioner, der fremkommer i forbindelse med udarbejdelsen af 

dette speciale. Gyldigheden er et udtryk for, om konklusionerne afspejler virkeligheden, 

mens pålideligheden udtrykker konklusionernes sikkerhed. 

Videnskabsteorien er i forbindelse hermed vigtig, da den spiller en afgørende rolle ved 

vurdering af kvaliteten af den viden, som produceres som led i arbejdet med specialet. 

Derudover er den videnskabsteoretiske vinkel afgørende for, hvilke videnskabelige metoder, 

der anvendes til indsamling, vurdering og fortolkning af data, som indhentes og udarbejdes i 

forbindelse med dette speciale (Andersen, 2014: 35-46). 

Dette speciale udarbejdes med udgangspunkt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk 

position. Hovedelementerne i kritisk realisme er, at det er virkeligheden, der søges forklaret 

og forstået, hvilket afspejles i genstandsfeltets realistiske ontologi. Dette kommer til udtryk 
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ved, at der forsøges at skabe indblik i de dybereliggende strukturer og kausale love, der 

bevirker, at virkelighedens objekter udspiller sig, som de gør (Fuglsang, Bitsch Olsen & 

Rasborg, 2014: 173-177). 

Som led i forståelsen af virkelighedens objekter er det for udarbejdelsen af dette speciale 

relevant at opnå den forståelse, at virkeligheden er en sammensat virkelighed forstået på 

den måde, at noget kan observeres direkte, hvor andet alene kan forstås, hvis man udfører 

mere dybdegående teoretiske analyser af genstandsfeltet.   

I kritisk realisme skelnes der mellem den intransitive eller erkendelsesmæssige dimension og 

den transitive dimension, hvoraf førstnævnte omhandler den reelle virkelighed. Den 

transitive dimension fokuserer på menneskers handlinger og ageren ved opnåelse af 

forståelse for virkeligheden.  

Det intransitive kan inddeles i tre niveauer, hvor det første består i observation som 

værende det empiriske niveau, det aktuelle niveau, hvor der søges yderligere forståelse ud 

over det konkret observerbare samt det virkelige niveau, hvor de underliggende mekanismer 

granskes og forstås.  

Den transitive dimension vedrører epistemologien, herunder teori, data og analyseteknikker 

mv., som er tilgængeligt ved specialets udarbejdelse. Den intransitive dimension vedrører 

således ontologien (Fuglsang et al., 2014: 173-176). 

4.2 Ontologi 
Ved specialeskrivning er det relevant at overveje, hvilken virkelighed og videnskabelige 

aspekter, rapporten beskæftiger sig med. Dette omtales også som undersøgelsesområdets 

ontologi. 

På baggrund af genstandsfeltets ontologi dannes en diskussion af, hvordan denne viden om 

virkeligheden forventes at kunne opnås i form af en epistemologisk diskussion, hvorefter der 

på baggrund heraf forventes at kunne udarbejdes en hypotese (Fuglsang et al., 2014: 177-

178). 

Videnskabelsen tager udgangspunkt i eksisterende viden i form af regnskabsstandarder mv., 

hvorved specialet epistemologisk er knyttet til forståelse af viden som et produkt, der er 

begrænset af de forhold, der eksisterer ved specialets udarbejdelse.  

Specialet tager sit udgangspunkt i det ontologiske genstandsfelt omkring udarbejdelsen af 

årsregnskaber efter IFRS, hvor der ved analyser forsøges at opnå en forståelse for den 

regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta, herunder forståelse af regnskabsteoriens 

område, samt herefter en diskussion af, hvorledes denne type aktiv bør indregnes og måles i 

årsregnskabet udarbejdet efter IFRS. På baggrund af de udarbejdede analyser, der kan bestå 

af teoretisk analyse eller empirisk undersøgelse, er der grundlag for at danne en konklusion 

på området. 



 
 

12 
 

I forbindelse med besvarelsen af de opstillede underspørgsmål til problemformuleringen 

lægges der op til en granskning af kryptovaluta, herunder definition og karakteristika, som 

søges afdækket via analyse af regnskabsteori og tolkning af faglige artikler. Disse analyser 

omfatter både teoretiske analyser og empiriske undersøgelser i form af interviews og 

regnskabsanalyse. Dette vidner om en anskuelse, hvor enkelte individers forståelse og 

holdninger, både i forbindelse med interview og læsning af artikler, er afgørende for 

indholdet af dette speciale og de specifikke elementer, som behandles af specialet. 

4.3 Metodisk tilgang 
Dette speciale omhandler den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta i årsregnskaber 

udarbejdet efter IFRS. Der tages herved udgangspunkt i de internationale 

regnskabsstandarder, som danner grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet efter IFRS. 

Nedenfor beskrives den empiri, der danner grundlag for arbejdet med specialets 

problemformulering. Forståelsen for den regnskabsmæssige behandling tager sit udspring i 

nuværende internationale regnskabsstandarder, som her kan betragtes som det teoretiske 

udgangspunkt. Gennem analyser og interviews søges det at koble det teoretiske 

udgangspunkt fra de internationale regnskabsstandarder sammen med konkrete eksempler 

og observationer. På baggrund af analyser af det indhentede datagrundlag vil det forsøges at 

drage generalisering af den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta. Analyserne vil 

omfatte et element af observation af nuværende praksis for indregning og måling af 

kryptovaluta i offentliggjorte årsregnskaber samt et element af analyse af 

regnskabsstandarderne. 

Med udgangspunkt heri udarbejdes nærværende speciale ud fra en deduktiv tilgang, hvor 

der tages udgangspunkt i teorien for regnskabsmæssig behandling af kryptovaluta, som ved 

analyse sammenholdes med konkrete eksempler og observationer (Fuglsang et al., 2014: 

178-183). 

Endvidere anlægges en normativ tilgang på baggrund af de udarbejdede analyser, hvor det 

søges at udarbejde et løsningsforslag, der på baggrund af udførte analyser angiver 

forfatterskabets vurdering af mulige standardsættende aktiviteter. Løsningsforslaget vil tage 

sit udgangspunkt i en analogisk vurdering af de nuværende og gældende internationale 

regnskabsstandarder, som danner grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskaber efter IFRS 

(Andersen, 2014: 22). 

4.4 Undersøgelsesdesign – valg af teori og empiri 
De indledende overvejelser forbundet med valg af videnskabsteoretisk tilgang, som fremgår 

af ovenstående afsnit, danner grundlaget for valg af undersøgelsesdesign, som uddybes 

nærmere i dette afsnit. 
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Teori 

Arbejdet med problemformuleringen medfører opnåelse af en generel viden og forståelse 

for de internationale regnskabsstandarder, særligt med fokus på de, der vedrører den 

regnskabsmæssige behandling af aktiver generelt. Denne viden har til formål at danne 

grundlag for en senere vurdering af, hvorledes kryptovaluta skal behandles i IFRS-

årsregnskabet. Ved gennemgangen af de internationale regnskabsstandarder er alene 

standarder, der vurderes at have relevans for specialets problemfelt, medtaget ud fra en 

analogisk betragtning. Dette er gjort ved observation via det empiriske niveau ud fra det 

første af de tre intransitive niveauer.  

Empiri 

Valget af empiri tager udgangspunkt i specialets problemfelt og undersøgelsesområde. 

Herved tages udgangspunkt i gældende internationale regnskabsstandarder, som danner det 

teoretiske grundlag for arbejdet med problemformuleringen. Det vil være nødvendigt at 

opnå en indgående forståelse for kryptovaluta for at kunne vurdere den regnskabsmæssige 

behandling. Der vil således indgå analyse af empirisk materiale, der omhandler kryptovaluta. 

Som led i opnåelse af forståelsen for kryptovaluta foretages endvidere analyse af 

observationer af virksomheders regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta og særligt 

konsekvenserne af eventuelle forskelle i praksis. Til brug herfor anvendes udvalgte 

virksomheders offentliggjorte og reviderede årsregnskaber aflagt efter IFRS.  

Det anses tillige for plausibelt, at de største revisionsvirksomheders faglige afdelinger har et 

vist kendskab til problemfeltet, henset til dets relevans og aktualitet, som skildres i 

indledningen til dette speciale. Derudover anses repræsentanter for faglige afdelinger i 

anerkendte revisionshuse i dette speciale som eksperter i internationale 

regnskabsstandarder, idet de faglige afdelinger er ansvarlige for fortolkning og formidling af 

lovgivning, herunder standarder, til de ansatte i revisionsvirksomhederne. Der foretages 

derfor interview af repræsentanter for faglige afdelinger i henholdsvis KPMG, EY og PwC. 

Disse interviews foretages med udgangspunkt i en af forfatterne udarbejdet interviewguide, 

som er vedlagt i bilag 7.  

Til brug for vurderingen af konsekvenserne ved eventuelle forskelle i den i praksis anvendte 

metodik for indregning og måling af kryptovaluta foretages interview af repræsentant fra 

Nordea. Formålet hermed er at få indblik i, hvilken påvirkning den anvendte metode for 

indregning og måling af kryptovaluta har for bankens vurdering af en virksomheds 

årsregnskab i forbindelse med långivning. Interviewet foretages med udgangspunkt i en af 

forfatterskabet udarbejdet interviewguide, som er vedlagt i bilag 11. 
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4.5 Materialer og data 
Til brug for besvarelsen af problemformuleringen med afsæt i det teoretiske udgangspunkt, 

er det valgt at benytte både primær og sekundær empiri. De efterfølgende afsnit beskriver 

de valg og overvejelser, der er gjort i forbindelse hermed. Den mere kritiske gennemgang af 

de valgte data er foretaget under afsnit 4.5.1. 

Primær data 

Med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske tilgang til problemfeltet er det vurderet, at 

specialets konklusioner opnår bedst mulig kvalitet ved anvendelse af primær empiri i 

arbejdet med opgavens problemfelt. Dette vurderes på baggrund af, at kryptovaluta er et 

forholdsvis nyt fænomen, hvorfor der endnu ikke eksisterer tilstrækkelige mængder af 

sekundær data med den fornødne kvalitet og relevans for netop dette speciales 

problemformulering til alene at basere specialets undersøgelse på sekundær data. Med 

afsæt heri er det vurderet mest hensigtsmæssigt at udarbejde primær empiri, der har den 

fornødne kvalitet og relevans for problemformuleringen.  

Primær data består af empiri, der er skabt af forfatterne. Primær data kan således omfatte 

empiriske undersøgelser, analyser og konklusioner herpå, der er udarbejdet af forfatterne, 

og som anvendes i specialets analyse og generelle udformning. Af den udvalgte teori og 

empiri er de anvendte interviewguides og den udarbejdede konsekvensanalyse primær data. 

De udførte interviews er skildret i nedenstående tabel.  

Dataindsamlingsmetode Kilde 

Interview Jane Thorhauge Møllmann, KPMG – faglig afdeling 

Interview Søren Kok Olsen, EY – faglig afdeling og medlem af EFRAG 

Interview Jan Fedders, PwC – faglig afdeling 

Interview Christian Mørk, Nordea – bankrådgiver 

Tabel 1 - involverede parter (egen tilvirkning) 

 

Forfatterskabet har udarbejdet en konsekvensanalyse, som har til hensigt at kvantificere 

konsekvenserne ved anvendelse af forskellige metoder for indregning og måling af 

kryptovaluta identificeret som er anvendt i praksis. Analysen har således karakter af 

kvantitativ primær data. Grundlaget for analysen består af offentliggjorte og reviderede 

årsregnskaber for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS.  

Der er således tale om en regnskabsanalyse, der metodisk er struktureret som en 

komparativ analyse, der søger at afdække, hvorvidt der er kausale sammenhænge mellem 

valg af metode for indregning og måling af kryptovaluta og virksomhedens finansielle 

præstationer udtrykt ved regnskabsmæssige nøgletal.  
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Sekundær data 

Sekundær data består af data, der er udarbejdet eller bearbejdet af andre parter end 

forfatterskabet, men som vurderes at have relevans for specialets problemfelt. Sekundær 

data inddeles i primær litteratur og sekundær litteratur, hvoraf førstnævnte er 

offentliggørelse af ny viden, og sidstnævnte består af oversigtsskabende viden i form af 

analyser, vurderinger mv., som er baseret på primær litteratur.  

Primær litteratur 

I specialet anvendes primær litteratur i form af regulerende forhold, der har indflydelse på 

emnefeltet herunder:  

- Internationale regnskabsstandarder 

- IFRS begrebsrammen 

 

Sekundær litteratur 

Der er foretaget analyse af sekundær litteratur i afsnittet dokumentanalyse nedenfor samt 

anvendt diverse litteratur for metodiske overvejelser i nærværende metodeafsnit. Den 

sekundære litteratur er anvendt efter en vurdering af relevans for dette speciales emnefelt.  

4.5.1 Dataindsamling 

Interviewundersøgelse – repræsentanter fra faglige afdelinger 

De interviews, der indgår i specialet, er udarbejdet som semi-konstruerede interviews, idet 

forfatterskabet forinden udførelsen af interviewet har udarbejdet og fremsendt 

interviewguides til respondenter, som er tiltænkt at danne grundlaget, strukturen og 

rammerne for de planlagte interviews. Udarbejdelse af en interviewguide er valgt med den 

hensigt at skabe en ensartethed ved interview af forskellige parter, der for så vidt angår 

interview af specialister fra faglig afdeling alle har den samme rolle og funktion som 

specialister i faglige afdelinger for Big Four revisionsselskaber. Ensartetheden i strukturen på 

interviews er valgt med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem de forskellige 

interviews samt med det formål at sikre, at den viden og data, som forfatterskabet ønsker 

fra interviews, opnås. Ligeledes vurderes interviewguiden at bidrage med struktur og 

overblik, der bidrager til at sikre, at forfatterskabet opnår den fornødne indsigt i bankens 

vurdering af kryptovaluta i forbindelse med en långivningssituation.  

Interviewguiden er udsendt mindst en uge forud for afholdelse af selve interviewet, hvilket 

har til hensigt at give respondenten til interviewet mulighed for at danne sig en holdning til 

interviewets indhold, forud for dets udførelse. Dette kan medvirke til at øge kvaliteten af 

besvarelserne i interviewet, da respondenten ikke tvinges til at svare på baggrund af 

paratviden. Det er således muligt for respondenten at tilegne sig en ellers ikke havende 

indsigt i de forhold, interviewet omhandler.  

Der er dog også en uhensigtsmæssighed forbundet med udsendelse af interviewguide forud 

for interviewet, idet respondenten repræsenterer en arbejdsgiver, som i øvrigt har været en 
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faktor ved udvælgelsen af dem som respondenter, og derved kan tænkes ikke at ville sige 

noget, der er i modstrid med virksomhedens holdning, hvis sådan en findes til det område, 

interviewguiden omhandler. Alle interviews tager udgangspunkt i specialets 

problemformulering, og spørgsmål i forbindelse med interviews stilles med det formål at 

opnå en forståelse af respondentens holdning.  

I forbindelse med interviewet vil forfatterskabet i fællesskab indtage rollen som 

interviewere. Interviewerens rolle er tiltænkt som ordstyrer og formidler af en åben samtale 

omkring indholdet af interviewguiden. Spørgsmålene er udarbejdet, så de er forholdsvis 

åbne. Der er for eksempel ingen ja/nej spørgsmål. Ved alle spørgsmål lægges der op til, at 

respondenten giver sit synspunkt på et givent område. Hensigten med at anvende denne 

type spørgsmål er, at forfatterskabet ikke ønsker at begrænse respondentens svar, da det 

forventes, at respondenten har en større indsigt og nuanceret forståelse for problemfeltet 

end forfatterskabet. Dette vurderes at øge kvaliteten af respondentens svar, da denne ikke 

begrænses af forfatterskabets indsigt og viden eller mangel på samme.  

Alle interviews er transskriberet og bragt i fuld længde i bilag 8-10 og 12 til specialet. Alle 

transskriberinger fremsendes til respondenter forud for afslutning af specialeprocessen, 

således at respondenter kan gøre opmærksom på eventuelle fejlciteringer eller ordlyd, der 

ikke repræsenterer deres holdning på passende vis.  

Interviewguiden udarbejdes efter forfatterskabets gennemgang af primær litteratur og de 

generelle teoretiske overvejelser omkring emnet. Herved søges det at højne relevansen og 

kvaliteten af indholdet i interviewguiden for specialets problemformulering.  

Interviewundersøgelser befinder sig på både det andet og tredje intransitive niveau. Ud fra 

det observerede opnås en bredere forståelse, hvilket er kendetegnende for alle de udførte 

interviews, hvorfor der dog også stilles spørgsmål og fortolkes, både under interviewet og 

efterfølgende, i forhold til de underliggende mekanismer, der viser de strukturelle 

sammenhænge, der udgør det tredje intransitive niveau.    

 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse er betegnelsen for forfatterskabets analyse af sekundære data i form af 

regulerende forhold, herunder internationale regnskabsstandarder og IFRS begrebsrammen. 

Analysen er foretaget med det formål at opnå indsigt i de gældende forhold omkring 

specialets problemfelt. Altså, de lovgivningsmæssige forhold, der påvirker det problemfelt, 

som specialet omhandler.  

Derudover foretages der dokumentanalyse på publikationer fra Big Four revisionshuse samt 

litteratur og artikler omhandlende kryptovaluta og blockchain teknologien med henblik på at 

få indblik i kryptovaluta samt hvilke kendetegn, der kan tillægges disse. Dette med henblik 

på at fremkomme med en definition af kryptovaluta. 
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Dokumentanalyserne beskæftiger sig med alle tre intransitive niveauer. Der observeres ved 

granskning af standarderne og lovtekst, hvorledes aktiver indregnes og måles. Dette 

sammenholdes med en af forfatterskabet formuleret definition af kryptovaluta, der igen er 

baseret på observation og analyse af faglige publikationer fra blandt andre J.P. Morgan og 

Big Four revisionshuse. Ved dokumentanalyse af regnskabsstandarderne arbejdes der med 

fortolkning af grundteksten ud fra IFRS begrebsrammen med henblik på at opnå en 

forståelse for hensigten med standarden, hvilket formodes at være afgørende for en 

vurdering af den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta. Denne forståelse sættes i 

perspektiv til mulighederne for indregning og måling af aktiver efter de internationale 

regnskabsstandarder, hvilket tiltænkes som grundlaget for udarbejdelse af interviewguide, 

som nævnt ovenfor, samt videre diskussion om, hvorvidt de internationale 

regnskabsstandarder er passende ved indregning og måling af kryptovaluta. 

4.5.2 Metodiske overvejelser 

Specialet anvender metodetriangulering, hvilket kan betegnes som anvendelsen af flere 

forskellige metoder for dataindsamling og/eller bearbejdning. Dette kommer til udtryk ved, 

at der foretages analyse af indsamlet kvalitativ data i form af egenproduceret primær data 

fra interviews samt regnskabsanalyse af nuværende praksis for indregning og måling af 

kryptovaluta, som udmunder i en konsekvensanalyse, som i dette speciale er kvantitativ 

primær data. 

Endvidere foretages dokumentanalyse i undersøgelsen af de internationale 

regnskabsstandarder og kryptovaluta, som kategoriseres som sekundær data.  

Formålet med anvendelse af metodetriangulering er til dels at opnå den af forfatterskabet 

vurderede tilstrækkelige viden til at kunne drage konklusioner og dels, at trianguleringen 

bidrager til et stærkere fundament for de konklusioner og løsningsforslag, som fremkommer 

af specialet, idet de forskellige tilgange vurderes at kompensere helt eller delvist for 

hinandens metodiske ulemper og svagheder, hvorved reliabiliteten og validiteten af 

specialets konklusioner øges.  

Den anvendte triangulering bevirker, at der opnås en mere nuanceret forståelse for de 

fænomener, der observeres ved analyse af internationale regnskabsstandarder mv. Det er 

dog ikke muligt at opnå et fuldstændigt billede af den gældende virkelighed ud fra et kritisk 

realisme standpunkt. Trianguleringen vurderes dog at skabe en mulighed for at opnå et 

mere nuanceret og derved bedre billede af virkeligheden.  

 

Validitet, Reliabilitet og generaliserbarhed 

Ved udførelsen af en akademisk undersøgelse, som dette speciale, kan begrebet validitet 

sidestilles med gyldighed. Med gyldighed menes, om undersøgelsen måler det koncept, som 

der ønskes at måles på. Der kan drages den parallel til dette speciale, at validiteten vedrører 

i hvor høj grad de foretagne analyser og undersøgelser besvarer problemformuleringen og 
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herved skaber gyldige konklusioner (Aarhus Universitet, 2017). Validiteten styrkes af, at 

interviewguiden er udarbejdet efter udførelsen af den teoretiske dokumentanalyse af 

gældende internationale regnskabsstandarder. 

I forbindelse med specialet udarbejdes både kvalitative og kvantitative primær data i form af 

interviewundersøgelse og konsekvensanalyse. Denne sammensætning af metoderne 

vurderes af forbedre den metodiske validitet, idet undersøgelsen udarbejdes på baggrund af 

forskellige metoder.  

Reliabiliteten vedrører pålideligheden af de foretagne undersøgelser, herunder også om 

disse vil udvise samme resultat, hvis de genudføres. De foretagne undersøgelser vurderes at 

have høj reliabilitet på grund af et fyldestgørende metodeafsnit og anvendelsen af 

kvalitative data, der er inkluderet i sin helhed i bilag til dette speciale.  

Generaliserbarhed giver udtryk for, hvorvidt de fremkomne resultater fra én undersøgelse 

kan anvendes analogt for andre undersøgelser, der anvender samme metodemæssige 

tilgang. Det vurderes, at specialets teori- og metodeafsnit bidrager med gennemsigtighed, 

hvilket muliggør fortolkning og vurdering af specialets konklusioner. Dertil bidrager 

involveringen af fagspecialister, som nævnt i nærværende afsnit, til, at der er en høj 

analytisk generaliserbarhed, hvis den samme metodiske tilgang blev anvendt på lignende 

undersøgelser.   
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5 Kryptovaluta og teknologien bag 

Som det fremgår af problemformuleringen, undersøger dette speciale hvilke muligheder og 

udfordringer, som anvendelse af de internationale regnskabsstandarder giver ved indregning 

og måling af kryptovaluta i IFRS-årsregnskabet. Det er derfor en forudsætning at undersøge, 

hvilke karakteristika, der kendetegner kryptovaluta og særligt, hvorledes disse adskiller sig 

fra øvrige eksisterende og kendte aktivformer.  

Dette afsnit har til formål at give et overblik over, hvad der kendetegner kryptovaluta, og 

hvorledes disse adskiller sig fra øvrige aktiver. Kapitlet giver en, af forfatterskabet 

udarbejdet, regnskabsmæssig definition på kryptovaluta. Denne definition anvendes senere i 

specialet ved vurderingen af muligheder og udfordringer ved regnskabsmæssig behandling 

af kryptovaluta. 

Af indledningen til dette speciale fremgår det, at kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin, i 

nogle sammenhænge anvendes som betalingsmiddel på lige fod med traditionel valuta. For 

bedre at kunne forstå, hvad kryptovaluta er, er det relevant først at undersøge, hvad der 

forstås ved penge i traditionel forstand.  

5.1 Definition af penge og kryptovaluta 
Arten af penge har udviklet sig over tid. Tidligere i historien anvendtes råvarer, hvor der er 

tale om et objekt lavet af noget, der har en markedsværdi, som betalingsmiddel som 

eksempelvis guld og sølv. Moderne økonomier er i dag baseret på fiat penge. Betegnelsen 

”fiat penge” repræsenterer penge, der er erklæret lovligt betalingsmiddel og udstedt af en 

centralbank. Fiat penge har ingen egenværdi, da papiret, der bruges til pengesedler, i 

princippet er værdiløst (ECB, 2017). Uagtet er det stadig accepteret i bytte for varer og 

tjenesteydelser, fordi folk stoler på, at centralbanken vil holde værdien af penge stabil over 

tid. Værdien af fiat penge er således afledt af forholdet mellem udbud og efterspørgsel mere 

end værdien af det materiale, pengene er lavet af.  
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Foruden trykte pengesedler kan nutidens valuta ligeledes eksistere uafhængigt af fysisk 

repræsentation. Penge kan eksistere på en bankkonto, lige som kreditkort og smartphones 

kan anvendes i forbindelse med betalingen (ECB, 2017). 

De generelle teorier omkring penge, beskriver penge som værende et aktiv, der opfylder 

følgende funktioner: 

 

Figur 1 - Penges funktioner (ECB, 2017) 

Det er den Europæiske Centralbanks vurdering, at kryptovaluta ikke opfylder ovenstående 

definitioner og dermed ikke i juridisk forstand er at klassificere som penge: 

”Virtual currencies have a limited function as a medium of exchange because they have a 

very low level of acceptance among the general public. In addition, the high volatility of their 

exchange rates to currencies – and therefore in terms of most goods and services – renders 

virtual currency useless as a store of value even for short-time purposes, let alone for the 

purpose of being a longer-term savings instrument. Finally, both the low level of acceptance 

and the high volatility of their exchange rates and thus purchasing power make them 

unsuitable as a unit of account.” (ECB, 2015: 23-24). 

 

Kryptovaluta er, ligesom fiat penge, ikke understøttet af en fysisk råvare. Tilsvarende fiat 

penge, eksisterer kryptovaluta digitalt og værdien er afledt af forholdet mellem udbud og 

efterspørgsel.  

Af karakteristiske ligheder mellem fiat penge og kryptovaluta listes: 

- Værdien påvirkes af udbud og efterspørgsel 

- Eksisterer og anvendes digitalt 

- Ikke understøttet af en fysisk råvare 

Forskellen mellem fiat penge og kryptovaluta består således i, at fiat penge er erklæret 

lovligt betalingsmiddel, der udstedes og understøttes af regeringer og centralbanker i 

modsætning til nutidens kryptovaluta, der hverken er understøttet af eller involverer en 

finansiel institution i forbindelse med en transaktion. Den Europæiske Centralbank angiver, 
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at netop det faktum, at kryptovalutaer eksisterer uden et centralt kontrolpunkt som en 

centralbank, betyder at kryptovalutaer ikke er at betragte som penge ud fra et juridisk 

perspektiv (ECB 2017). 

Grunden til at understøttelse fra regeringer og centralbanker anses så vigtig er, at fiat penge 

ikke er knyttet til en fysisk råvare af værdi og let kan blive værdiløs, såfremt folk mister troen 

på denne valuta som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Fiat penges købekraft er således 

direkte påvirket af, hvordan et land styres samt dets økonomiske tilstand. 

Det har vist sig, at den manglende understøttelse fra regeringer og centralbanker samt det 

faktum, at kryptovaluta ikke er knyttet til en fysisk råvarer, medfører, at værdien af 

kryptovaluta er meget volatil i forhold til fiat penge. 

Set over det seneste år, har kursen på den mest udbredte kryptovaluta, Bitcoin, varieret fra 

laveste kurs på ca. 4.500 USD pr. Bitcoin til højeste kurs på ca. 19.500 USD pr. Bitcoin, 

svarende til en udvikling på over 300 % (Blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018). 

Opstiller man udviklingen i hhv. Bitcoin og danske kroner over for US dollar, som vist i 

nedenstående graf, ses tydeligt, at ændringer i værdien i Bitcoin generelt er væsentligt mere 

volatil end tilfældet er for traditionelle fiat penge. 

 

Figur 2 – Udvikling i Bitcoin og DKK i forhold til USD (Biltoft, K. 2018) 

 

Den store volatilitet i kryptovaluta medfører, at disse ikke opfylder funktionen som 

værdiopbevaringsmiddel, hvorfor det i juridisk forstand ikke er at betragte som penge. 

 

5.2 Teknologien bag kryptovaluta - Blockchain 
De mest kendte og hyppigst handlede kryptovalutaer, Bitcoin og Ethereum, er baseret på 

den underliggende teknologi kaldet Blockchain. Navnet Blockchain kommer fra den måde 
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teknologien opbevarer transaktionsdata – i blokke (block), der linkes sammen til en kæde 

(chain) (Gupta, 2018: 13). 

Blockchain teknologien baseres på et decentraliseret peer-to-peer netværk, der muliggør 

sikre transaktioner mellem parter, der ikke kender hinanden, uden brugen af en 

mellemmand som eksempelvis en formidlende bank eller finansiel institution. Herved 

behøves ikke en central myndighed til at monitorere, verificere og godkende transaktioner, 

da det i stedet er deltagerne i netværket der forestår dette (Gupta, 2018: 5). Blockchain 

teknologien registrerer alle transaktioner på en offentlig digital hovedbog, der deles med alle 

andre computere forbundet til netværket. Hver enkelt computer på netværket opretholder 

en fuld kopi af de historisk foretagne transaktioner og bidrager således til vedligeholdelsen 

af en nøjagtig og sikker fælles hovedbog. Transaktionerne krypteres og kan ikke ændres eller 

slettes efter de er sendt til netværket og resten af netværket har valideret 

transaktionsblokken (Gupta, 2018: 5-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satoshi Nakamoto, udvikler af Bitcoin, beskriver i sit første offentlige dokument om Bitcoin 

systemet bag således: 

”A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent 

directly from one party to another without going through a financial institution. Digital 

signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party 

is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending 

problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing 

them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be 

changed without redoing the proof-of-work.” (Nakamoto, 2008). 

  

Et blockchain netværk har følgende nøgleegenskaber: 

- Konsensus: For at en transaktion skal være gyldig, skal deltagerne være enige i 

gyldigheden af transaktionen. 

- Proveniens: Deltagerne ved, hvor aktivet stammer fra, og hvordan ejerskabet er ændret 

over tid 

- Uforanderlighed: Ingen deltagere kan manipulere en transaktion, efter at den er blevet 

registreret i hovedbogen. Hvis en transaktion er fejlagtig, skal en ny transaktion bruges 

til at rette op herpå, og begge transaktioner vil herefter være synlige. 

- Endelighed: Én fælles hovedbog giver mulighed for at bestemme ejerskabet af et aktiv 

eller færdiggørelsen af en transaktion. 
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5.2.1 Blockchain i praksis 

Rent praktisk fungerer blockchain teknologien bag kryptovaluta således, at når en part 

anmoder om en transaktion, sendes denne anmodning ud i peer-to-peer netværket 

bestående af computere, også kaldet ”nodes”, hvorefter der findes en modpart, der ønsker 

at sælge tilsvarende. Hver computer på netværket har en digital og privat nøgle, offentlig 

nøgle og signatur, der anvendes når en transaktion foretages (Sharma, 2018).  

Når en part ønsker at købe X antal af en given kryptovaluta, sendes denne information ud i 

netværket ved brug af den private nøgle og en meddelelse. Den private nøgle og 

meddelelsen skaber en digital signatur, der er forskellig for hver transaktion, der foretages. 

Den private nøgle kan anses som det personlige kodeord og den digitale signatur som et 

mellemled, der bekræfter, at personen har det korrekte kodeord uden at afsløre selve 

kodeordet (Sharma, 2018).  

Den offentlige nøgle er egentlig at klassificere som modtageradressen, hvortil transaktionen 

sendes. Andre deltagere i netværket bruger herefter den digitale signatur, der er genereret 

til den pågældende transaktion, til at verificere at den digitale signatur svarer til den 

offentlige nøgle, som illustreret nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Oprettelse og verificering af transaktion via Blockchain (egen tilvirkning) 

 

Hver nyligt verificeret blok modtager herefter en unik numerisk kode til identifikation, kendt 

som ”hash”, samt en henvisning til foregående blok som illustreret nedenfor. 

 

 

 

 

 

Privat 

nøgle 

Meddelelse 

Digital 

signatur 

Offentlig 

nøgle 



 
 

24 
 

 

 

Figur 4 – Blockchain identifikation (egen tilvirkning) (Gupta, 2018: 13-14) 

 

Formålet med at kæde de enkelte blokke sammen via de numeriske hash koder er at 

forhindre en blok i at blive ændret og, at andre blokke indsættes imellem to eksisterende 

blokke. På denne måde styrker hver efterfølgende blok verifikationen af den foregående 

blok, hvorved hele blokkæden styrkes (Gupta, 2018: 13-14).  

Førend en blok bliver tilføjet til kæden, er det påkrævet at denne valideres. Blokke i 

Blockchain teknologien bag Bitcoin valideres ud fra et koncept kaldet ”proof of work”. ”Proof 

of work” konceptet bruges til at opnå konsensus om, at en transaktion er valid. Det sker ved, 

at netværket udfordrer hver computer, der opretholder en kopi af hovedbogen, til at løse et 

komplekst matematisk puslespil baseret på computerens version af hovedbogen. Computere 

med identiske kopier af hovedbogen slår sig sammen for at løse puslespillet. Det første hold 

af computere, der løser puslespillet, vinder og alle de øvrige computere opdaterer deres 

kopi af hovedbogen, således den svarer til det vindende holds. Idéen herved er, at 

majoriteten vinder, fordi denne har mere computerkraft til at løse puslespillet. De 

netværksdeltagere, der deltager i forsøget på at løse det matematiske puslespil kaldes også 

”miners”. Incitamentet til at deltage heri er, at vinderen modtaget x antal af en given 

kryptovaluta for indsatsen. (Gupta, 2018: 16-17) 

Når blokken af transaktioner er verificeret og valideret tilføjes denne til kæden af blokke, 

blockchain, hvorved denne udvides. 

Figur 5 - Tilføjelse af blok til kæden (egen tilvirkning) 
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5.2.1.1  Fælles hovedbog – shared ledger 

I princippet er en hovedbog ikke noget nyt, da man i flere hundrede år har anvendt det 

dobbelte bogholderis metode til at registrere regnskabsmæssige posteringer og 

transaktioner.  

Det nye ved blockchain er begrebet en fælles hovedbog. En uforanderlig registrering af alle 

transaktioner på netværket, en registrering, som alle netværksdeltagerne har adgang til. 

Med en fælles hovedbog registreres transaktioner kun én gang i modsætning til det 

traditionelle virksomhedsnetværk, hvor hver part i en transaktionen foretager særskilt 

registrering heraf i deres lokale private hovedbog (Gupta, 2018: 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blockchains kan fungere både med og uden adgangstilladelser. Med en blockchain med 

adgangstilladelser har hver deltager i netværket en unik identitet, som muliggør 

begrænsning af netværksdeltagelse og adgang til transaktionsoplysninger. Med muligheden 

for at begrænse netværksdeltagere og deres adgang til transaktionsoplysninger kan 

organisationer lettere overholde bestemmelse om databeskyttelse (Gupta, 2018: 15). 

Med muligheden for at begrænse adgangen til transaktionsoplysningerne, kan mere 

detaljerede transaktionsoplysninger gemmes i kæden, og deltagere kan angive de 

transaktionsoplysninger, de er villige til at tillade andre at se. Derudover kan nogle deltagere 

netværket gives tilladelse til kun at se visse transaktioner, mens andre, såsom revisorer, kan 

gives adgang til en bredere vifte af transaktioner (Gupta, 2018: 15). 

Med en offentlig blockchain uden adgangstilladelser, som Bitcoin er baseret på, kan niveauet 

af transaktionsdetaljer være begrænset til at beskytte fortrolighed og anonymitet. 

  

En fælles hovedbog har følgende karakteristika (Gupta, 2018: 15): 

- Registrerer alle transaktioner på tværs af netværket. Den fælles hovedbog er 

systemet til registrering og således eneste kilde til sandheden. 

- Deles af alle deltagere i netværket igennem replikation, hvor hver deltager har en kopi 

af hovedbogen. 

- Styres via adgangstilladelser, så deltagerne kun ser de transaktioner, de har tilladelse 

til. Hver deltager i netværket har en identitet som linker dem til transaktioner. 
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Opsamling 

Det er i nærværende afsnit fastslået at kryptovaluta i sin nuværende form ikke opfylder alle 

funktionerne, der karakteriserer penge, hvormed kryptovaluta i juridisk forstand ikke er at 

betragte som penge. En nærmere undersøgelse af hvorvidt kryptovaluta opfylder den 

regnskabsmæssige definition på likvider vil blive foretaget i afsnit 8.4.   

Kryptovaluta er identificerbare, da virksomheden har mulighed for at sælge og overføre det 

pågældende aktiv til en anden part. Endvidere opfylder kryptovaluta i sin nuværende form 

ikke definitionen og funktionerne ved penge, hvorfor der ikke synes at være tale om et 

monetært aktiv. Endeligt eksisterer kryptovaluta udelukkende digitalt, hvor disse skabes og 

opbevares, lige som kryptovaluta ikke er understøttet af regeringer og centralbanker. 

Med afsæt i ovenstående afsnit omhandlende penge, kryptovaluta samt teknologien bag, er 

det forfatterskabets vurdering, at kryptovaluta kan defineres således: 

 

 

 

 

 
Denne definitionen vil være udgangspunktet i efterfølgende kapitel 8, hvor en gennemgang 

og vurdering af nuværende internationale regnskabsstandarder vil blive foretaget med 

henblik på mulighederne for indregning og måling af kryptovaluta efter IFRS.  

Kryptovaluta 

- Identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans der skabes, opbevares og 

styres digitalt og ikke er understøttet af regeringer og centralbanker. 
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6 Udvikling i anvendelsen af kryptovaluta samt internationale 

regnskabsstandarder  

For at opnå et overblik over tendenser i de forskellige elementer, der har indvirkning på 

aflæggelsen af en årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, er det i nærværende 

kapitel undersøgt, hvordan de internationale regnskabsstandarder og anvendelsen af 

kryptovaluta historisk set har udviklet sig.  

6.1 Udvikling i anvendelsen af kryptovaluta 
Den første milepæl inden for udviklingen af kryptovaluta blev sat af Satoshi Nakamoto, der 

introducerede Bitcoin i starten af 2009. Siden da er der udviklet adskillelige kryptvalutaer, 

således at der i dag eksisterer omtrent 1.700 forskellige kryptovalutaer 

(CoinMarketCap.com, 2018: besøgt 7/6/2018). 

Satoshi Nakamotos oprindelige idé med udviklingen af Bitcoin, var at skabe en peer-to-peer 

version af digital valuta, der gør det muligt at sende online betalinger direkte fra den ene 

part til den anden uden, at transaktionen behøver at gå igennem en finansiel institution 

(Nakamoto, 2008).  

Siden den spæde start er kryptovaluta kommet på verdenskortet og interessen har siden 

introduktionen været stigende. Ser man alene på udviklingen i bekræftede daglige 

transaktioner i Bitcoin, er antallet steget fra den første transaktion d. 3. januar 2009 til det 

hidtil højeste antal bekræftede transaktioner på 425.008 d. 4. januar 2018. (Blockchain.info, 

2018: besøgt 6/9/2018) 

Udviklingen i antallet af daglige bekræftede transaktioner i Bitcoin er illustreret nedenfor 

(Blockchain.info, 2018: besøgt 6/9/2018). 



 
 

28 
 

 

Figur 6 – Udvikling I antal daglige bekræftede transaktioner I Bitcoin (www.Blockchain.info, 2018: besøgt 7/9/2018) 

 

Kryptovalutaerne har imidlertid mødt stor kritik fra bankerne. Agustin Carstens, Direktør for 

Bank for International Settlements (BIS), der i daglig tale betegnes Centralbankernes Bank, 

udtalte på G30 mødet omhandlende International Banking i Washington d. 15. oktober 2017 

følgende omkring Bitcoins effektivitet og lovlighed: 

”While perhaps intended as an alternative payment system with no government 

involvement, it has become a combination of a bubble, a Ponzi scheme and an environmental 

disaster… The volatility of Bitcoin renders it a poor means of payment and crazy way to store 

value” (Reid, 2018). 

Modsat er kryptovaluta blevet et hyppigt punkt på dagsordenen i regnskabsverdenen. I 

december 2016 udgav AASB (Australian Accounting Standards Board) publikationen “Digital 

currency. A case for standard setting activity” til brug for møde i ASAF (Accounting Standards 

Advisory Forum). Publikationen beskriver baggrunden for kryptovalutaer, herunder 

udfordringer identificeret i forhold til gældende IFRS standarder og forslag til mulige 

aktiviteter, som kunne påtages for at løse disse udfordringer (AASB, 2016).  

Tilsvarende blev kryptovalutaer diskuteret på et møde i EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group) i april 2018, hvor man blandt andet diskuterede indledende 

overvejelser omkring den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta i henhold til IFRS, 

herunder den regnskabsmæssige behandling efter Japansk GAAP som offentliggjort af ASBJ 

(Accounting Standards Board of Japan) i marts 2018 (EFRAG, 2018).    

Som omtalt ovenfor og i specialets indledning, har anvendelsen af kryptovaluta været under 

en markant udvikling inden for de seneste år, og flere spår, at kryptovalutaer er kommet for 

at blive.  
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Investeringsbanken, J.P. Morgan, har i februar 2018 udgivet rapporten “J.P. Morgan 

Perspectives – Decrypting Cryptocurrencies: Technology, Applications and Challenges”, hvori 

følgende noteres:  

”Cryptocurrencies are unlikely to disappear completely and could easily survive in varying 

forms and shapes among players who desire greater decentralization, peer-to-peer networks 

and anonymity, even as the latter is under threat” (J.P. Morgan, 2018: 4). 

Endvidere påpeger J.P. Morgan:  

“Acceptance of Bitcoin at the enterprise level is still in its infancy. Thousands of business, 

including major companies, now allow the use of cryptocurrencies in exchange for goods and 

service” (J.P. Morgan, 2018: 5).  

I relation hertil nævnes eksempelvis Microsoft, Tesla og Virgin Galactic. 

 

På tidspunktet for specialets udarbejdelse eksisterer omtrent 1.700 forskellige 

kryptovalutaer, hvoraf de fem største har en samlet markedsværdi på 250 mia. USD pr. 7 

juni 2018 (CoinMarketCap.com, 2018: besøgt 7/6/2018). Disse fem kryptovalutaer omfatter 

følgende: 

 

Figur 7 – Markedsværdi af fem største kryptovalutaer pr. 7/6/2018 (egen tilvirkning) (CoinMarketCap.com, 2018: besøgt 

7/6/2018) 

 

Antallet af bekræftede daglige transaktioner i Bitcoin den 6. juni 2018 udgjorde 206.417 

transaktioner (www.Blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018). Fra juni 2017 til juni 2018 har 

antallet af bekræftede daglige transaktioner i Bitcoin i gennemsnit ligget et pænt stykke over 

100.000. 
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Figur 8 – Antallet af daglige bekræftede transaktioner i Bitcoin fra 7/6/2017 – 6/6/2018  – (www.blockchain.info, 2018: 

besøgt 7/6/2018) 

Disse tal repræsenterer alene transaktioner, hvor køber og sælger anvender et mellemled i 

form af en mægler til at foretage transaktioner. Antallet og omfanget af transaktioner 

mellem parter, hvor der ikke anvendes en mægler, er på nuværende tidspunkt ukendt og 

således ikke repræsenteret i ovenstående tal. 

Handelsvolumen af ovenstående transaktioner udgør USD 296 mio. på samme dato. 

 

Figur 9 – Transaktionsvolumen af daglige bekræftede transaktioner i Bitcoin fra 7/6/2017 – 6/6/2018  – 

(www.blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018) 

Om end både markedsværdien, antallet af transaktioner og handelsvolumen er volatil, er det 

væsentligt at bemærke, at der de seneste par år har været en væsentlig stigning i handel 

med kryptovaluta, lige som antallet af tilgængelige kryptovalutaer er steget væsentligt siden 

introduktionen af Bitcoin i 2009.  
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6.2 Udviklingen i de internationale regnskabsstandarder 
Dette afsnit har til formål at redegøre for de generelle tendenser ved udvikling af IFRS 

regnskabsstandarder. Forfatterskabet ønsker det klarlagt, hvor lang tid det tager at 

udarbejde en regnskabsstandard, hvem der igangsætter processen og hvilke øvrige faktorer, 

der kendetegner udviklingen af en ny regnskabsstandard.  

 

Tidsperspektivet ved udarbejdelse af IFRS regnskabsstandarder 

Regnskabsstandarderne udvikles af IASB, som følger en nærmere fastlagt proces herfor. Se 

nærmere herom i afsnit 7.1.5. Ved offentliggørelse af en ny standard beskriver IASB den 

afsluttede proces ved udarbejdelsen af standarden som introduktion til selve standarden. 

Nedenfor er gennemgået de seneste 3 offentliggjorte standarder med henblik på at afdække 

det tidsmæssige perspektiv ved udarbejdelsen af disse.  

6.2.1 IFRS 9, Financial instruments 

Udarbejdelsen af IFRS 9 påbegyndte allerede ved offentliggørelse af exposure draft i juli 

2009. Kort efter fulgte afsnit vedrørende klassifikation og måling af finansielle aktiver i 

november 2009. I oktober 2010 blev kravene til klassifikation og måling af finansielle 

forpligtelser tilføjet. I november 2013 blev afsnittet om regnskabsmæssig sikring tilføjet til 

standarden. Standarden blev offentliggjort endeligt i juli 2014, hvor IASB ligeledes 

præsenterede mindre tilpasninger til tidligere offentliggjorte afsnit af standarden (IFRS 9, 

2014). 

Med implementeringen af IFRS 9 er formålet at afhjælpe nogle af de udfordringer, der har 

været med IAS 39, som standarden erstatter. IAS 39 har været kritiseret for at være for 

kompleks og manglede sammenhæng til måden, hvorpå virksomheder håndterer deres 

forretning og risici. Med den nye standard forsøger IFRS at komme den tidligere standards 

ulemper til livs (PwC, 2017). 

Som det fremgår af ovenstående, har processen med udarbejdelsen af IFRS 9 varet omtrent 

5 år fra offentliggørelsen af exposure draft til offentliggørelsen af den endelige standard. 

Dette således uden det arbejde, der pågår forud for offentliggørelsen af exposure draft i 

2009. 

6.2.2 IFRS 15, Revenue from Contracts with Costumers 

Udarbejdelsen af IFRS 15 påbegyndte i december 2008, hvor et discussion paper blev 

offentliggjort, omhandlende indledende synspunkter på indregning af omsætning fra 

kontrakter med kunder. Efter behandling af kommentarer på dette udstedte IASB et udkast 

til standarden i juni 2010. Gennemgangen og behandlingen heraf endte med, at IASB i maj 

2014 kunne udstede den endelige standard, om end IASB i september 2015 besluttede at 

udskyde ikrafttrædelsen til 1. januar 2018.  

Hensigten med den nye standard for indregning af omsætning var at lave en samlet standard 

til brug for virksomheder i alle industrier og for de fleste omsætningstyper. Standarden blev 
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udviklet i samarbejde mellem IASB og FASB (Financial Accounting Standards Board). FASB 

udfylder den samme rolle som IASB i udviklingen af de amerikanske regnskabsstandarder 

(US GAAP) (Deloitte, 2018). 

Arbejdet med udviklingen og udarbejdelsen af IFRS 15 har således forløbet over 7 år, mens 

der fra offentliggørelsen af discussion paper til endelig ikrafttrædelse af standarden er gået 

10 år.  

6.2.3 IFRS 16, Leases 

I marts 2009 udkom discussion paper, hvori IASB offentliggjorde sine indledende 

overvejelser omkring en ny leasingstandard, senere benævnt IFRS 16 Leases. Efter 

bearbejdning af kommentarer herpå blev udkast til standarden offentliggjort i august 2010, 

om end den endelige standard med ikrafttrædelse fra 1. januar 2019 først blev offentliggjort 

i januar 2016. 

Standarden har til formål at øge gennemsigtighed og sammenlignelighed af regnskaber, idet 

den nye standard væsentligt begrænser muligheden for ikke-bogførte leasede aktiver. 

Tidligere standard var mere liberal med hensyn til, hvilke leasingaftaler, der skulle indregnes 

i balancen og ikke, hvilket medførte store forskelle i, hvordan sammenlignelige virksomheder 

indregnede deres leasingkontrakter (PwC, 2016 (1)). 

Arbejdet med udviklingen og udarbejdelsen af IFRS 16 har således forløbet over 7 år, mens 

der fra offentliggørelsen af discussion paper til endelig ikrafttrædelse af standarden er gået 

10 år.  

 

Opsamling 

Betragter man udgivelsen af ovenstående IFRS standarder tegner sig et billede af, at 

processen med udarbejdelse af en ny standard er et projekt af længerevarende karakter. 

Dette kan tænkes at henføre sig til, at der foretages konsultation og høring af offentligheden 

efter hver udgivelse af IASB. IFRS standarderne er globale, således også påkrævet, at IFRS 

skal sørge for at indhente kommentarer og vurderinger fra de lande og regulatorer, der 

påvirkes af standarderne, for at overholde deres egen mission og formål.  

Med tanke på den hastige samfundsudvikling, herunder udbredelsen i anvendelsen af 

kryptovaluta, er der risiko for, at samfundsinteresser, herunder udviklingen af internationale 

regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, ikke kan følge med. 

Baseret herpå er det forfatterskabets vurdering, at der kan være en risiko for, at hastigheden 

hvormed nye internationale regnskabsstandarder udvikles og udgives, ikke altid svarer til 

den hastighed samfundet udvikler sig, herunder behovet for fælles regnskabsmæssige 

retningslinjer for de involverede parter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Tilsvarende 

er der risiko for, at eksisterende internationale regnskabsstandarder ikke fuldt ud favner 

dette potentielt nye aktiv, kryptovaluta.  
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7 Introduktion til IFRS 

Dette afsnit har til formål indledningsvist at give en overordnet introduktion til de 

internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards), der også 

benævnes IFRS, som omfatter en beskrivelse af organisationen bag standarderne, 

forretningsgang, formål og begrebsramme. 

Efterfølgende foretages en analyse af indholdet af regnskabsstandarderne med fokus på de 

elementer af IFRS-begrebsrammen, der vedrører regnskabsmæssig behandling af aktiver. 

Afslutningsvis foretages på baggrund af analysen en vurdering af, hvorledes kryptovaluta kan 

behandles i årsrapporter aflagt efter IFRS, der udmunder sig i et beslutningstræ til brug for 

virksomheder, der besidder kryptovaluta. 

 

7.1 Introduktion til internationale regnskabsstandarder 
Årsregnskabets målsætning, som defineret i IAS 1.7, er en struktureret fremstilling af en 

virksomheds finansielle stilling og indtjening. Formålet med årsregnskaber præsenteret til 

brug for offentligheden er at give information om virksomhedens finansielle stilling, 

indtjening og pengestrømme, som er til nytte for en bred kreds af regnskabsbrugere ved 

deres økonomiske beslutningstagen. Ligeledes viser årsregnskaber resultaterne af ledelsens 

styring af de ressourcer, der er dem betroet af virksomhedens ejere. 

Årsregnskabet giver således information om virksomhedens aktiver, forpligtelser, 

egenkapital, indtægter, omkostninger og pengestrømme. Disse informationer hjælper, 

sammen med andre informationer i noterne, regnskabsbrugerne til at forudsige 

virksomhedens fremtidige pengestrømme og frem for alt tidspunktet og sikkerheden for 

disse. 
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7.1.1 IFRS - organisation og baggrund 

IFRS er, udover den engelske betegnelse for internationale regnskabsstandarder, navnet på 

den organisation, der udsteder og vedligeholder de internationale regnskabsstandarder. 

Organisationen har rødder tilbage til 1973, hvor lande som USA, UK og Tyskland m.fl. 

Nedsatte et udvalg (International Accounting Standards Committee), der havde til formål at 

udarbejde regnskabsstandarder til fælles brug for virksomheder med internationale 

aktiviteter. De internationale standarder er siden udvidet betydeligt og anerkendes i dag af 

adskillige lande fordelt over hele kloden, herunder Danmark. I 2017 er det således et krav at 

anvende IFRS standarderne i 144 ud af 166 af verdens jurisdiktioner (IFRS, 2018). I Danmark 

er IFRS-regnskabsstandarderne grundlaget for regnskabsudarbejdelsen for børsnoterede og 

offentlige virksomheder, idet dette er indskrevet i gældende dansk lovgivning ved lov nr. 738 

om ændring af Årsregnskabsloven mv. af 1. juni 2015. 

De overordnede retningslinjer for IFRS organisationens arbejde med regnskabsstandarder er 

beskrevet i ”Conceptual Framework for Financial Reporting 2018”. I dette speciale omtales 

dette Framework som begrebsrammen.   

Begrebsrammen indeholder foruden de overordnede retningslinjer også beskrivelser af det 

generelle formål med finansiel rapportering, kvalitative karakteristika fælles for brugbar 

finansiel information, samt beskrivelser af elementerne i den finansielle rapportering, som 

sammen danner baggrunden for arbejdet med udstedelse og vedligeholdelse af 

regnskabsstandarderne.  

Derudover indeholder begrebsrammen også konkrete beskrivelser vedrørende indregning og 

ophør med indregning, måling, præsentation og oplysning. 

Begrebsrammen behandles uddybende i afsnit 7.2.1. 

 

7.1.2 Mission 

Organisationens aktiviteter defineres ud fra den overordnede mission om at “udvikle 

regnskabsstandarder, der øger gennemsigtigheden, pålideligheden og effektiviteten af 

finansiel rapportering til brug for de finansielle markeder rundt om i verden” (IFRS, 2018).  

 Gennemsigtighed: Regnskabsstandarderne medfører gennemsigtighed, idet de øger 
sammenligneligheden og kvaliteten af finansiel information på tværs af 
landegrænser, hvilket gør investorer og andre markedsdeltagere i stand til at 
foretage økonomiske beslutninger på et informeret grundlag.  
 

 Pålidelighed: Regnskabsstandarderne styrker pålideligheden af finansiel information 
ved at mindske informationskløften mellem kapitalbidragere (investorer og ejere) og 
kapitalforvaltere (bestyrelse og direktion). Det er hensigten, at anvendelse af 
regnskabsstandarderne medfører, at den finansielle information indeholder de 
oplysninger, som er nødvendige for at føre kontrol med virksomhedens ledelse.  
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 Effektivitet: Regnskabsstandarderne medfører øget effektivitet, idet de hjælper 
investorer med at identificere investeringsmuligheder- og risici globalt, hvorved de 
bidrager til en bedre allokering og fordeling af kapital samt spredning af risiko. 
Derudover medfører anvendelsen af ét sæt bredt anerkendte regnskabsregler, at 
omkostninger til kapitalfrembringelse og virksomheders omkostninger til 
regnskabsudarbejdelse minimeres.  

 

7.1.3 Struktur 

IFRS organisationen er en uafhængig, privat, non-profit organisation, der arbejder i 

offentlighedens interesse. Derfor er organisationens arbejde struktureret med henblik på at 

sikre uafhængighed og opnåelse af organisationens mission. 

 

 

Figur 10 – IFRS’ struktur (egen tilvirkning) 

 

IFRS og IASB blev stiftet i 2001 og erstattede derved det tidligere International Accounting 

Standards Committee (IASC), som blev stiftet i 1973 (IFRS, 2018 (2)). 

 

 

 

 

 

Offentlig 
pålidelighed

•Monitoring board, der består af offentlige myndigheder, såsom finansielle 
markedsregulatorer, overvåger organisationen

Governance

•Trustees (bestyrelsesmedlemmer) har ansvar for governance og kontrol med 
IASB, markedsføre standarderne og sikre organisationens finansiering

Uafhænggig 
udarbejdelse 
af standarder

•IASB (International Accounting Standards Board) udarbejder standarderne og 
er således den udførende del af organisationen. IASB består af eksperter med 
forskellig faglig og geografisk baggrund 
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7.1.4 Organer 

IFRS organisationen er funderet omkring nogle faste instanser, nogle organisationer i 

organisationen, om man vil. Disse har hver deres arbejdsopgaver. Formålet med denne 

opdeling er at sikre organisationens uafhængighed af stater og opnåelse af IFRS 

organisationens mission (IFRS, 2018 (2)). 

 

Figur 11 – IFRS’s organer (egen tilvirkning) 

 

7.1.4.1  IFRS Monitoring Board 

Dette organ har karakter af en bestyrelse, der som øvrige bestyrelser er sammensat af en 

række medlemmer. Medlemmerne består af repræsentanter for offentlige myndigheder, 

herunder regulatorer af finansielle markeder, der sætter dagsordenen for format og indhold 

af finansiel rapportering i deres respektive jurisdiktion. For eksempel har SEC (US Securities 

and Exchange Commission) en medlemspost i IFRS Monitoring Board.  

Monitoring Board blev stiftet i 2009 med det formål at skabe en mere direkte forbindelse 

mellem IFRS’s trustees og offentlige myndigheder. Dette med henblik på at styrke den 

offentlige tillid til IFRS organisationen som helhed.  

Monitoring Board’s primære opgave er at sikre, at organisationens trustees udfører deres 

arbejde i overensstemmelse med IFRS organisationens forfatning. Derudover er det også 

Monitoring Board, der godkender udnævnelser og genudnævnelser af organisationens 

trustees (IFRS, 2018 (2)). 
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7.1.4.2  IASB (International Accounting Standards Board) 

Dette organ spiller en helt central rolle i IFRS organisationen. IASB er det uafhængige, 

standard udarbejdende organ i IFRS. Det består af 14 medlemmer, der udvælges og 

udnævnes af trustees. Medlemmerne af IASB udvælges ud fra deres kompetencer, hvorfor 

de nuværende medlemmers baggrunde kan sammenfattes som værende inden for brancher 

såsom revision, regnskab, investorer, udarbejdere af finansiel rapportering og regulatorer. 

Medlemmerne vælges endvidere ud fra geografi med det formål at sikre, at alle verdens 

jurisdiktioner er repræsenteret.  

Medlemmerne af IASB er ansvarlige for udarbejdelsen af regnskabsstandarder. Derudover er 

de ansvarlige for at godkende eller afvise fortolkningsbidrag, som udarbejdes af IFRIC som 

tillæg til regnskabsstandarderne (IFRS, 2018 (2)). 

Processen for udarbejdelse af regnskabsstandarder er beskrevet indgående i afsnit 7.1.5 

nedenfor. 

 

7.1.4.3  IFRS Interpretations Committee (IFRIC) 

En del af den standardudarbejdende funktion i IFRS er IFRIC. Dette organ består af 14 

medlemmer. Disse arbejder sammen med IASB med det formål at sikre effektiv og 

konsistent implementering af standarderne udstedt af IASB. Som oftest kommer dette til 

udtryk ved, at IFRIC udsteder fortolkningsbidrag til standarderne. Disse sidestilles med den 

standard, som fortolkningsbidraget vedrører (IFRS, 2018 (2)). 

 

7.1.5 Udarbejdelse af standarder 

IFRS har vedtaget, at udarbejdelsen af regnskabsstandarder skal følge en fastlagt proces, 

som ved hvert led involverer konsultation med eksterne parter. IASB er som nævnt ansvarlig 

for udarbejdelse af regnskabsstandarderne. Derudover er IASB også ansvarlige for 

godkendelse af fortolkningsbidrag, som udstedes som supplement til regnskabsstandarderne 

for at fremhæve eller tydeliggøre hensigt og indhold med en udgivet regnskabsstandard.  

Alt materiale, som udarbejdes og behandles af IASB er offentligt tilgængeligt, ligesom alle 

kan overvære IASB møder både fysisk og digitalt. Processen kan inddeles i 4 

hovedelementer: 
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Figur 12 -  Proces for udarbejdelsen af regnskabsstandarder (egen tilvirkning) 

 

Hvert femte år foretager IASB en dybdegående undersøgelse og konsultation med henblik på 

at identificere dets fokusområder for arbejdet med regnskabsstandarderne for den 

kommende fem års periode. Dette arbejde udmunder i en arbejdsplan, som favner de 

projekter, som IASB vil beskæftige sig med.  

Alle projekter indledes med en grundig research fase, hvor IASB udforsker forholdet og 

mulige løsninger identificeres. Det er i denne fase, at det besluttes, om der er behov for 

udarbejdelse af en ny regnskabsstandard eller tilpasning af en eksisterende. IASB 

offentliggør deres ideer og arbejder om et konkret forhold i et såkaldt ”discussion paper”. 

Dette dokument offentliggøres med det formål at indhente offentlighedens vurdering og 

feedback på IASB’s arbejde med forholdet.  

Når IASB beslutter, at der arbejdes videre med et forhold med henblik på udstedelse af en ny 

standard eller tilretning af en eksisterende, foretages der først en gennemgang af den 

udførte undersøgelse i forrige step af processen samt gennemgang af offentlighedens 

kommentarer på baggrund af ”discussion paper”. Herefter udstedes standarden i udkast, 

igen med henblik på at indhente offentlighedens kommentering af udkastet. Derudover 

konsulterer IASB med IFRS’ tekniske og faglige eksperter samt relevante eksterne eksperter, 

inden standarden offentliggøres i endelig version.  

Ved offentliggørelse af en standard er IASB til rådighed for offentligheden for konsultation 

omkring implementering af den ny standard. Formålet hermed er at identificere eventuelle 

udfordringer med implementeringen. Hvis sådanne udfordringer identificeres, har IFRIC 

Agenda 
konsultation

Research 
program

Standard 
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(IFRS Interpretations Committee) mandat til at udstede et såkaldt fortolkningsbidrag til 

standarden. Dette fortolkningsbidrag er således en officiel fortolkning af 

regnskabsstandarden. IFRIC har også mandat til at anmode IASB om at genbehandle 

standarden, hvis en eventuel udfordring ikke vurderes at kunne løses ved udstedelse af et 

fortolkningsbidrag (IFRS, 2018 (3)). 

 

7.1.6 Begrebsrammen  

Begrebsrammen er udarbejdet af IASB, men fungerer ikke på lige fod med selve 

standarderne. Den fastlægger de overordnede principper, der danner baggrunden for IASBs 

arbejde med regnskabsstandarder samt, hvordan virksomheder bør udforme deres 

finansielle rapportering på en sådan vis, at regnskabsbrugerne opnår størst mulig nytteværdi 

af regnskabet. Derudover har begrebsrammen også til formål at hjælpe regnskabsaflæggere 

såvel som regnskabsbrugere med at forstå og tolke regnskabsstandarderne. (IFRS, 

Conceptual Framework, 2018). 

I nærværende afsnit behandles begrebsrammens bestanddele under hensyntagen til 

bestanddelenes relevans for dette speciale.  

7.1.6.1  Generelt om finansiel rapportering 

Det overordnede formål med finansiel rapportering er at bistå regnskabsbrugere, herunder 

investorer, långivere og andre kreditorer mv., i deres beslutningsproces i forbindelse med 

allokering af ressourcer. Dette indebærer beslutninger omkring køb og salg af egenkapitals - 

og gældsinstrumenter, långivning- og optagelse samt udøvelse af stemmerettigheder eller 

på anden vis påvirke allokeringen af virksomhedens ressourcer  

Den finansielle rapportering bidrager regnskabsbrugeren i denne beslutningsproces ved at 

indeholde de informationer, som regnskabsbrugeren efterspørger. Dette omfatter 

informationer omkring de økonomiske ressourcer, sagsanlæg mod virksomheden og 

ændringer i disse forhold. Derudover bidrager den finansielle rapportering med information, 

der gør regnskabsbrugeren i stand til at evaluere på, hvor effektivt virksomhedens ledelse 

formår at forvalte de til virksomheden allokerede økonomiske ressourcer.  

Den finansielle rapportering er ikke udtømmende med hensyn til opfyldelse af 

regnskabsbrugernes informationsbehov, da disse kan variere både med hensyn til omfang og 

arten af informationer de enkelte regnskabsbrugere imellem. Derfor er det op til den enkelte 

regnskabsbruger at søge supplerende informationer til brug for vedkommendes 

beslutningsproces.  

Den finansielle rapportering udarbejdes ikke med det formål at vise værdien af den 

regnskabsaflæggende virksomhed. Men den indeholder mange af de informationer, som 

regnskabsbruger har brug for i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheden.  
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I forbindelse med udarbejdelsen af den finansielle rapportering, vil der ofte være behov for, 

at regnskabsaflæggeren foretager en række skøn og vurderinger. Begrebsrammen fastslår 

altså, at finansiel rapportering ikke er en eksakt videnskab, hvor der altid vil fremkomme 

samme resultat, hvis to forskellige virksomheder skulle aflægge regnskab på baggrund af den 

samme information. Til at sikre, at disse skøn og vurderinger ikke fører til uhensigtsmæssig 

store forskelle på tværs af virksomheder, fastlægger begrebsrammen retningslinjer for 

udførelsen af disse skøn og vurderinger (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 1.2-1.11). 

7.1.6.2  Kvalitative karakteristika for brugbar finansiel information 

Som led i det overordnede formål med begrebsrammen, som nævnt ovenfor, indeholder 

begrebsrammen også retningslinjer for, hvilke karakteristika, der kendetegner brugbar 

finansiel information. Dette er inkluderet, da det vurderes at tjene regnskabsaflæggeren i 

forbindelse med vurderingen af, hvilke oplysninger mv., der bør inkluderes i deres finansielle 

rapportering.  

Af begrebsrammen afsnit 2.4 fremgår det således at: 

“If financial information is to be useful, it must be relevant and faithfully represent what it 
purports to represent. The usefulness of financial information is enhanced if it is comparable, 
verifiable, timely and understandable”. 

 

 

 

 

Relevans 

Relevant finansiel information er i stand til at påvirke regnskabsbrugers beslutningsproces. 

Informationerne er relevante, hvis de tjener regnskabsbrugers prognoseformål og/eller har 

bekræftelsesværdi. Finansiel information kan anvendes til prognoseformål, hvis den kan 

anvendes af regnskabslæser som et input i dennes værdiansættelse af fremtidige 

økonomiske pengestrømme. Finansiel information har bekræftelsesværdi, hvis den giver 

feedback (bekræfter eller ændrer) tidligere vurderinger. Ofte er disse to egenskaber 

sammenhængende, idet informationer, der tjener prognoseformål, ofte også har en 

bekræftelsesværdi. For eksempel kan informationer omkring omsætningen i en 

regnskabsperiode tjene et prognoseformål ved estimering af omsætningen i næste 

regnskabsperiode og samtidig have bekræftelsesværdi, da det enten bekræfter eller ændrer 

sidste års estimat af regnskabsperiodens omsætning. 

Begrebsrammen fastslår således, at informationer først er anvendelige/brugbare for 

regnskabslæseren, når de er relevante og pålideligt repræsenterer det underliggende. 

Anvendeligheden af finansiel information øges, når denne tillige er sammenlignelig, 

verificerbar, rettidig og forståelig. 
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For at finansiel information kan tjene regnskabslæserens behov for prognose og kontrol 

kræver det, at informationerne skal kunne påvirke regnskabslæserens økonomiske 

beslutninger. Relevansen af information afhænger således af karakteren og væsentligheden 

af informationen (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 2.6-2.11). 

Pålidelig repræsentation 

For at informationer skal være pålidelige kræves det, at informationen præsenterer det 

underliggende fænomen troværdigt. En fuldt pålidelig repræsentation indebærer ifølge 

begrebsrammen, at informationen er fuldstændig, neutral og uden fejl. Dette kan lyde 

enkelt, men er formodentlig langt sværere i praksis. Derfor skal regnskabsaflægger tilstræbe 

at maksimere disse tre karakteristika. Indholdet af informationen er vigtigere end formalia. 

Neutralitet er særligt relevant ved udøvelse af skøn og værdiansættelse af transaktioner. Det 

understreges dog, at neutralitet ikke må resultere i forsigtighed, da uberettiget forsigtighed 

kan medføre skjulte reserver i form af aktiver, der værdiansættes for lavt som følge af et for 

forsigtigt skøn over værdien af det pågældende aktiv. Pålideligheden af informationer 

indebærer endvidere, at informationer er verificerbare. Med dette menes, at en anden part 

med samme mængde af informationer skal kunne efterprøve og i al væsentlighed nå̊ frem til 

samme konklusion (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 2.12-2.19). 

 

7.1.6.3  Finansiel rapportering - årsregnskab 

For så vidt angår regnskabsaflæggelsen er begrebsrammen overordnet set inddelt i 5 

niveauer, som tager sit udgangspunkt i regnskabsbrugerens informationsbehov.  

Regnskabsbrugers informationsbehov  

Som udgangspunkt har en virksomheds regnskabsbrugere forskellige informationsbehov. Det 

kommer sig af, at en virksomheds interessenter anvender regnskabet til forskellige formål, 

og har ikke den samme grad af regnskabsmæssig ekspertise. Man taler her om heterogene 

informationsbehov. Årsregnskabet har derfor til opgave at danne grundlag for beregning og 

vurdering af virksomhedens fremtidige pengestrømme samt kontrol af virksomhedens 

forvaltning af deres allerede allokerede ressourcer. Dette benævnes også som 

prognoseopgaven og kontrolopgaven (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 1.22-1.23). 

 

Kvalitative egenskaber  

For at der kan ske indregning, skal de kvalitative karakteristika for brugbar finansiel 

information overholdes. Se nærmere herom tidligere i dette afsnit.  



 
 

42 
 

 

Definition af elementer  

I niveau 3 præsenteres en række definitioner på aktiver og forpligtelser mv. For at der kan 

ske indregning, skal definitionerne i niveau 3 overholdes. Elementerne omfatter aktiver, 

forpligtelser, egenkapital, indtægter, omkostninger og totalindkomst. Alle poster skal 

placeres under et af elementerne. Denne proces er vigtig, idet forkert placering kan medføre 

misvisende informationer og dermed mangel på overholdelse af det retvisende billede.  

 

 

 

 

 

 

 

Udover definitionen af aktiver og forpligtelser, indeholder begrebsrammen også definitioner 

på indtægter, omkostninger og egenkapital (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 4.3-4.26). 

 

Indregning og måling  

På det 4. niveau fremgår nogle specifikke krav, der skal være opfyldt, før der kan ske 

indregning og efterfølgende måling på balancen. Det er en forudsætning for, at en post kan 

indregnes, at den opfylder definitionen jf. niveau 3. Andet indregningskriterie kræver, at 

posten skal kunne måles pålideligt til kostpris eller dagsværdi. Endvidere indeholder dette 

niveau også specifikke retningslinjer for, hvilke målemetoder, der kan anvendes og, hvordan 

disse metoder anvendes. Dette niveau indeholder således bestemmelser for anvendelse af 

kostpris, dagsværdi, værdi i brug (nutidsværdi af pengestrømme) mv. Begrebsrammen giver 

endvidere udtømmende vejledning om, hvilke overvejelser en virksomhed bør gøre sig i 

forbindelse med fastlæggelse af målingsmetode for balanceposter (IFRS, Conceptual 

Framework, 2018: 5.6-5.18). 

 

Klassifikation og præsentation  

På niveau 5 klassificeres poster under resultatopgørelsen, balancen og 

pengestrømsopgørelsen. Denne øvelse skal være medvirkende til, at regnskabsbruger kan 

udføre prognose- og kontrolopgaven jf. niveau 1. Klassifikationen kan derfor være med til at 

Begrebsrammen definerer et aktiv som: ”en nuværende økonomisk ressource under 

virksomhedens kontrol, og som er et resultat af tidligere begivenheder”.  

- En økonomisk ressource defineres som: ”en rettighed, der har potentiale til at 

medføre økonomiske fordele” 

Begrebsrammen definerer en forpligtelse som: ”en nuværende forpligtelse til at overføre en 

økonomisk ressource, og som er et resultat af tidligere begivenheder”. 
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give regnskabsbruger et indtryk af strukturen, forretningsidéen og de markedsmæssige 

udfordringer og risici, som virksomheden er udsat for (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 

7.9).  

Dertil fastsætter begrebsrammen nogle generelle retningslinjer for art og omfang af 

oplysninger i årsregnskabet, som kræves for at opnå den påkrævede grad af brugbar 

information i henhold til udførelsen af kontrol og prognoseopgaven, som tidligere omtalt.  

Det retvisende billede under IFRS  

Ifølge IAS 1 skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. IFRS omfatter alene 

årsregnskabet med tilhørende noter. 

IFRS definerer det retvisende billede som et resultat, der fremkommer ved anvendelse af de 

kvalitative egenskaber i begrebsrammen samt de øvrige standarder efter IFRS. Et retvisende 

billede opnås således ved at følge anvisningerne i regnskabsstandarderne (IAS 1.15).  

Ifølge IAS 1 kræver det retvisende billede, at alle bestemmelser i de relevante standarder og 

fortolkningsbidrag er overholdt. Informationer givet i årsregnskabet samt den anvendte 

regnskabspraksis underbygger de forskellige egenskaber tidligere i dette afsnit. Derudover 

skal der gives yderligere oplysninger, når de relevante standarder ikke er tilstrækkelige til at 

sikre, at indtrufne forhold, transaktioner og begivenheder er behørigt beskrevet i 

årsregnskabet.  
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8 Analyse af internationale regnskabsstandarder 

Dette afsnit indeholder forfatterskabets analyse af de internationale regnskabsstandarder, 

der er vurderet relevante for specialets problemformulering. Analysen tager udgangspunkt i 

forfatterskabets definition af kryptovaluta, som blev præsenteret i kapitel 5. Det undersøges 

således, hvorvidt og hvordan et aktiv med denne definition, kan indregnes og måles efter de 

nuværende internationale regnskabsstandarder. Afsnittet er struktureret således, at der 

indledningsvist tages stilling til, om kryptovaluta opfylder definitionen på et aktiv og kravene 

til indregning heraf efter den pågældende standard i IFRS. Herefter gennemgås hver 

regnskabsstandard, der vurderes at kunne være relevant, særskilt og det vurderes, om 

standarden i sin nuværende form kan anvendes som grundlag for indregning og måling af 

kryptovaluta. Vurdering af tilstrækkeligheden af oplysningskrav i nuværende standarder 

foretages særskilt i kapitel 9. 

8.1 Indregning af aktiver 
Indledningsvist vurderes det relevant at undersøge, hvorvidt kryptovaluta opfylder IFRS’ 

definition på aktiver. 

Den internationale standardudsteder IASB har i 2018 udsendt den opdateret begrebsramme 

for årsregnskaber, der erstatter den hidtidige version fra 2010. Den opdaterede 

begrebsramme, Conceptual Framework for Financial Reporting 2018 (IFRS, Conceptual 

Framework, 2018: 4.3-4.4), definerer et aktiv således: 

 

 

Med den opdaterede begrebsramme indeholder definitionen af et aktiv ikke længere, at 

økonomiske fordele skal kunne ”forventes at tilflyde virksomheden”. I stedet er der i 

definitionen lagt vægt på, at der skal være potentiale for, at et aktiv medfører økonomiske 

fordele for virksomheden. De enkelte elementer i den opdaterede aktivdefinition, herunder 

muligheden for kryptovalutas opfyldelse af definitionen, vil blive behandlet nedenfor.  

“A present economic ressource controlled by the entity as a result of past events. An economic 

ressource is a right that has the potential to produce economic benefits” 
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Den opdaterede begrebsramme er først gældende fra 1. januar 2020. Der henvises til 

afgrænsningen i afsnit 3.3, hvor der redegøres for anvendelsen af denne opdaterede 

begrebsramme i nærværende opgave.  

 

8.1.1 Control 

Kontrolelementet i definitionen af et aktiv er uændret i forhold til den nuværende 

aktivdefinition i begrebsrammen. En virksomhed har kontrol over en økonomisk ressource, 

såfremt den har evnen til at styre brugen af den økonomiske ressource og opnå økonomiske 

fordele, der kan resultere herfra.  

Kontrolelementet omfatter den nuværende evne til at forhindre andre parter i at styre 

brugen af den økonomiske ressource og opnå økonomiske fordele herved. Det følger heraf, 

at hvis én part kontrollerer en økonomisk ressource, kontrollerer ingen anden part den 

samme ressource (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 4.20). 

Med afsæt i ovenstående beskrivelse af kryptovaluta og teknologien bag, Blockchain, 

vurderes kryptovaluta erhvervet af en virksomhed, der opbevares i virksomhedens egen 

wallet, at være under dennes kontrol, hvorfor kontrolelementet i aktivdefinitionen ligeledes 

vurderes opfyldt. 

Det er også muligt, at virksomhedens beholdning af kryptovaluta opbevares i en fælles eller 

delt wallet (EY. 2018 (1)). Såfremt en porteføljeadministrator som eksempelvis en broker 

opbevarer en virksomheds beholdning af kryptovaluta, eller virksomhedens beholdning er 

placeret i fælles eller delte wallets, må vurderingen af kontrolelementer og virksomhedens 

adgang til kryptovalutaen bero på en konkret vurdering. 

 

8.1.2 Right 

Tilføjelsen af rettigheder til definitionen af aktiver kan i henhold til den opdaterede 

begrebsramme blandt andet omfatte (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 4.6): 

a) Rettigheden til at bruge objektet 

b) Rettigheden til at sælge rettighederne til objektet 

Mange rettigheder er etableret ved kontrakter, lovgivning eller lignende. For eksempel kan 

en virksomhed have en kontraktmæssig rettighed til at eje eller leasing af et fysisk objekt, 

lige som en virksomhed kan have rettighed til at eje et registreret patent eller varemærke. 

Som beskrevet i ovenstående afsnit omhandlende kontrolelementet, kan virksomhedens 

beholdning opbevares i en fælles eller delt wallet hos en porteføljeadministrator eller 

broker, hvorved det juridiske ejerskab over de pågældende kryptovalutaer kan ligge hos en 

anden part. I sådanne tilfælde vil virksomheden ikke have eksklusiv rettighed til de 

pågældende kryptovalutaer. 
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Tilføjelsen af rettigheder til definitionen, vurderes således ikke at afskære kryptovaluta for at 

opfylde aktivdefinitionen, om end vurderingen må bero på en konkret vurdering af de 

rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med den måde, hvorpå virksomhedens 

kryptovaluta opbevares. 

 

8.1.3 Potential to produce economic benefits 

Den ændrede formulering i definitionen af et aktiv synes relevant i forhold til kryptovaluta, 

da værdien og udviklingen heri stadig er et ukendt område for mange. Den opdaterede 

begrebsramme angiver, at der skal være potentiale for at økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden og angiver følgende for, at potentiale kan eksistere:  

”For that potential to exist, it does not need to be certain, or even likely, that the right will 

produce economic benefits. It is only necessary that the right already exists and that, in at 

least one circumstance, it would produce for the entity economic benefits beyond those 

available to all other parties” (IFRS, Conceptual Framework, 2018: 4.14). 

Den opdaterede begrebsramme angiver således, at det kun er nødvendigt at retten til 

aktivet eksisterer, og at det i mindst et tilfælde vil resultere i at økonomiske fordele tilflyder 

virksomheden, er tilstrækkeligt til at anse ”potentialet for økonomiske fordele” som opfyldt.  

Med den historiske kursudvikling i kryptovaluta, herunder volatiliteten i denne, vurderes 

potentialet for økonomiske fordele således opfyldt. Hvorvidt fremtidige økonomiske fordele 

kan forventes at tilflyde virksomheden i henhold til den nuværende definition af aktiver, 

synes sværere at spå om, om end det ud fra den grundlæggende tanke med at drive 

virksomhed, må være virksomheders forventning, når disse vælger at erhverve kryptovaluta. 

 

8.2 Vurdering af opfyldelse af aktivdefinitionen 
Det er forfatterskabets vurdering, at kryptovaluta opfylder definitionen på et aktiv som 

angivet i begrebsrammen. 

Denne vurdering beror på, at en virksomhed kan erhverve kryptovaluta ved køb, mining eller 

som betaling for salg af varer og serviceydelser, og dermed et resultat af tidligere 

begivenheder. Virksomheden vil herefter være i stand til at kontrollere rettigheden over de 

pågældende kryptovalutaer, da denne vil være i stand til at beslutte, hvorvidt og hvornår 

beholdningen af kryptovaluta skal sælges alternativt anvendes som betalingsmiddel. 

Endeligt, såfremt virksomheden vælger at sælge eller anvende de pågældende 

kryptovalutaer som betalingsmiddel for varer og serviceydelser, vil økonomiske fordele 

potentielt tilflyde virksomheden.  

Vurderingen af om virksomhedens beholdning af kryptovaluta opfylder ovenstående 

elementer i aktivdefinitionen, må i praksis bero på en konkret vurdering. Det er i 

ovenstående fastslået, at der er mulighed for, at kryptovaluta opfylder definitionen på 

aktiver. 
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I efterfølgende afsnit foretages en analyse af indregning, måling og oplysning efter de 

udvalgte regnskabsstandarder efter IFRS, herunder en vurdering af hvorvidt de pågældende 

standarder favner den regnskabsmæssig behandling af kryptovaluta.                                                                            

Det er i dette afsnit fastslået, at kryptovalutaer kan opfylde definitionen på aktiver, hvorfor 

denne vurdering vil videreføres i nedenstående analyse af udvalgte internationale 

regnskabsstandarder. 

 

8.3 Indledende overvejelser om målingen (dagsværdi)  
Med afsæt i den opdaterede begrebsramme fra 2018 samt formålet med aflæggelse af et 

årsregnskab som defineret i IAS 1, vil nærværende afsnit indeholde indledende overvejelser 

om, hvordan kryptovaluta bør måles i årsregnskabet.  

Den opdaterede begrebsramme fra 2018, Conceptual Framework for Financial Reporting, 

vejleder om relevante faktorer at overveje ved valg af målegrundlag. 

Ved valg af målegrundlag for et aktiv og relateret indtægt, er det nødvendigt at overveje 

arten af information og oplysning som det pågældende målegrundlag vil medføre. De 

oplysninger, der følger af et målegrundlag skal være brugbare for regnskabsbrugerne (IFRS, 

Conceptual Framework, 2018: 4.51). For at opnå dette, skal oplysninger være relevante og 

på passende måde bibringe de oplysninger, som målegrundlaget påstår at repræsentere. I 

tillæg hertil specificerer begrebsrammen, at den information og oplysning som gives, i videst 

muligt omfang skal være sammenlignelig, verificerbar, rettidig og forståelig.    

Relevansen af information og oplysning, der bibringes fra et målegrundlag, er dels påvirket 

af aktivets egenskaber, i særdeleshed variabiliteten i pengestrømme og hvorvidt aktivets 

værdi er følsom over for markedsfaktorer eller andre risici. Eksempelvis kan anskaffelses- og 

kostprisen for et aktiv, der er meget følsomt over for markedsfaktorer eller andre risici, være 

meget forskellig fra det pågældende aktivs nuværende værdi. I et sådan tilfælde kan 

historisk kostpris muligvis ikke bibringe relevant information, hvis oplysninger om ændring i 

aktivets værdi er vigtige for brugere af regnskabet. 

Værdien af kryptovaluta har hidtil vist sig at være meget volatil med store udsving i værdien. 

Den høje volatilitet er dels påvirket af markedskræfterne udbud og efterspørgsel, dels af at 

kryptovaluta ikke er understøttet af centralbanker og regeringer med interesse i at fastholde 

værdien af kryptovaluta, som tilfældet er med traditionelle fiat penge. 

I forhold til opfyldelse af årsregnskabets målsætning som angivet i IAS 1.1, hvor 

årsregnskabets formål er at give information om virksomhedens finansielle stilling, 

indtjening og pengestrømme, som er til nytte for en bred kreds af regnskabsbrugere ved 

deres økonomiske beslutningstagen, samt bibringe relevant information og oplysning i 

årsregnskabet, vurderes målingen af kryptovaluta til dagsværdi mest fordelagtig. Ved måling 
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til anskaffelses- eller kostpris vil eventuelle stigninger i værdien af virksomhedens 

kryptovaluta ikke opfanges, hvilket synes uhensigtsmæssigt henset til den store volatilitet, 

der hidtil har været i værdien af kryptovaluta.  

Informationer i årsregnskabet, herunder noterne, hjælper regnskabsbrugerne til at forudsige 

virksomhedens fremtidige pengestrømme og frem for alt tidspunktet og sikkerheden af 

disse. 

 

8.3.1 Dagsværdi 

Dagsværdibegrebet, som defineret i IFRS 13.9, definerer dagsværdi som: 

 

 

Dermed er dagsværdi en markedsbaseret måling, der bestemmes ved at anvende de 

forudsætninger, som markedsdeltagerne under de nuværende markedsvilkår vil gøre brug af 

ved værdiansættelse af et aktiv eller en forpligtelse, herunder forudsætninger i relation til 

risici (Deloitte, 2013: 111). 

Eftersom dagsværdien bestemmes ud fra markedsdeltagernes synspunkt, og ikke ud fra et 

virksomhedsspecifik perspektiv, vil identiske aktiver målt til dagsværdi i princippet blive målt 

til samme værdi af virksomheder, der har adgang til de samme markeder, uanset 

erhvervelsestidspunkt.  

Med det formål at forbedre overensstemmelse og sammenlignelighed i forbindelse med 

dagsværdimålinger og dermed forbundne oplysninger fastsætter IFRS 13.72 et 

dagsværdihierarki, der kategoriserer input til de værdiansættelsesmetoder, som benyttes til 

at måle dagsværdien, på tre niveauer: 

 Niveau 1: officielle kurser (ikke regulerede) på aktive markeder for identiske aktiver 

eller forpligtelser, som virksomheden har adgang til på målingstidspunktet. 

 Niveau 2: andre input end officielle kurser inkluderet på niveau 1, som kan 

observeres for et aktiv eller en forpligtelse enten direkte eller indirekte. 

 Niveau 3: ikke-observerede input for aktivet eller forpligtelsen. 

I henhold til IFRS 13.72 tilskriver dagsværdihierarkiet højest prioritet til officielle kurser på 

aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser som defineret i niveau 1 og lavest 

prioritet til ikke-observerede input i niveau 3. 

Hvilket niveau kryptovaluta i henhold til dagsværdihierarkiet skal opgøres efter må bero på 

en vurdering af, hvorvidt de nødvendige input i de enkelte niveauer er tilgængelige. Det 

vurderes ikke passende at antage, at alle kryptovalutaer opfylder dagsværdihierarkiets 

niveau 1 i relation til aktivt marked, der indeholder en vurdering af både hyppigheden af 

handler og volumen af disse handler.  

“The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date” 
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På tidspunktet for specialets udarbejdelse eksisterer ca. 1.700 forskellige kryptovalutaer, for 

hvilke både hyppigheden og volumen af handler er meget forskellig. Vurderingen af om der 

foreligger et aktivt marked må således tage udgangspunkt i den specifikke kryptovaluta som 

for eksempel Bitcoin.  

Antallet af bekræftede daglige transaktioner i Bitcoin den 7. juni 2018 udgjorde 206.417 

transaktioner (www.Blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018). Fra juni 2017 til juni 2018 har 

antallet af bekræftede daglige transaktioner i Bitcoin i gennemsnit ligget et pænt stykke over 

100.000. Handelsvolumen af ovenstående transaktioner i Bitcoin den 7. juni 2018 udgør USD 

296 mio. (www.Blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018). 

På baggrund af ovenstående er det forfatterskabets vurdering at der, på tidspunktet for 

specialets udarbejdelse, er et aktivt marked for kryptovalutaen Bitcoin. 

 

Det er forfatterskabets vurdering, at målingen af kryptovaluta til dagsværdi bedst muligt 

opfylder årsregnskabets formål og retvisende billede samt sikrer relevant information i 

årsregnskabet, hvorfor dette vil være udgangspunktet i efterfølgende analyse og vurdering 

af standarderne. Det er endvidere forfatterskabets vurdering, at ændringer i dagsværdien på 

kryptovaluta bør føres i resultatopgørelsen. Baggrunden herfor er, at disse aktiver som 

oftest vil være erhvervet med en forventning om værdistigning, hvilket indikerer, at disse 

bør påvirke årets resultat. Indregningen af værdiændringer er endvidere drøftet med 

repræsentanter fra faglige afdelinger i anerkendte revisionshuse, der alle vurderer, at 

ændringen i dagsværdien bør indregnes i resultatopgørelsen og derved påvirke årets 

resultat, jf. bilag 8-10.  
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8.4 Finansielle aktiver 
Dette afsnit har til formål at analysere, hvorvidt kryptovaluta kan behandles som et finansielt 

instrument i årsregnskabet. Som led heri foretages indledningsvist en redegørelse for 

definitionen af et finansielt instrument, herunder finansielle aktiver med henblik på en 

efterfølgende vurdering af, om kryptovaluta kan indeholdes i denne definition. Herefter 

redegøres der for, hvorledes finansielle instrumenter indregnes og måles i henhold til IFRS. 

Afsnittet afsluttes med forfatterskabets vurdering af, om kryptovaluta opfylder definitionen 

på et finansielt instrument efter IFRS.  

Finansielle instrumenter er i IFRS taksonomien en samlet betegnelse for flere typer af 

instrumenter, herunder primære og afledte finansielle instrumenter. Primære finansielle 

instrumenter er endvidere en samlet betegnelse for forskellige typer af finansielle aktiver og 

forpligtelser, herunder tilgodehavender, likvider og lån. Disse behandles i flere af 

regnskabsstandarderne, herunder IAS 1, IAS 7, IAS 32, IFRS 7, IFRS 9 og IFRS 13.  

IAS 1 indeholder bestemmelser for, i hvilken rækkefølge aktiver, herunder finansielle aktiver, 

præsenteres i balancen i årsregnskabet. IAS 7 vedrører pengestrømsopgørelsen og 

indeholder selve IFRS’ definition af likvider. IAS 32 indeholder bestemmelser omkring 

præsentation i årsregnskabet og IFRS 7 indeholder oplysningskravene. IFRS 9 indeholder 

bestemmelser for indregning og måling af finansielle instrumenter, herunder finansielle 

aktiver. IFRS 13 indeholder vejledning ved anvendelse af måling til dagsværdi.  

For så vidt angår definitionerne på finansielle instrumenter, herunder likvider, foretages 

indledningsvist en gennemgang af IFRS 9 og IAS 7, som indeholder bestemmelserne herom. 

IFRS 9 træder i kraft for aflæggelse af årsregnskaber pr. 1. januar 2018 eller senere. IFRS 9 

erstatter IAS 39, som er gældende op til 1. januar 2018. IAS 39 behandles ikke i dette afsnit, 

da det er forfatterskabets vurdering, at IFRS 9 er mere relevant henset til specialets 

anvendelighed. Der henvises endvidere til afsnit 3.3 om afgrænsninger.  

 

8.4.1 Definition finansielle aktiver – IFRS 9 og IAS 32 
IFRS arbejder med begrebet finansielle instrumenter, der er en samlet betegnelse for 

finansielle aktiver og forpligtelser. Begrebet opdeles i primære finansielle instrumenter og 

afledte finansielle instrumenter.  

Primære finansielle instrumenter omfatter blandt andet tilgodehavender, likvider og lån. 

Afledte finansielle instrumenter omfatter blandt andet terminsforretninger, optioner og 

rente- og valutaswaps (IAS 32.8-11). 

IFRS definerer et finansielt instrument som:  

”enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og modsvarende finansiel 

forpligtelse eller et udstedt egenkapitalinstrument i en anden virksomhed” (IAS 32.11). 

Det følger endvidere af IFRS definitionen, at et finansielt aktiv er:  
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”en kontraktlig ret til at modtage likvider eller andre finansielle instrumenter eller et 

egenkapitalinstrument i en anden virksomhed” (IAS 32.11). 

 

8.4.2 Definition af likvider, IAS 7 
IAS 7 indeholder definitionen på likvider ved udarbejdelse af pengestrømsopgørelse efter 

IFRS. Det er forfatterskabets vurdering, at denne definition kan anvendes bredere, således at 

definitionen også er relevant ved en vurdering af, om kryptovaluta kan klassificeres som 

likvider i IFRS-årsregnskabet.  

IAS 7 definerer likvider som: ”cash on hand and demand deposit”. Hermed forstås likvider i 

form af valuta eller indestående på en bankkonto, som man kan overføre penge fra uden at 

skulle involvere andre parter eller indhente tilladelse fra andre parter. Betegnelsen likvider 

dækker altså over mere end blot fysiske kontanter i form af pengesedler eller mønter i en 

given valuta. 

IAS 7 definerer likvidlignende aktiver (cash equivalents) som andre aktiver med 

karakteristika, der minder om likvider. Såfremt andre aktiver end likvider skal kunne 

betragtes som likvidlignende aktiver i IFRS-årsregnskabet, skal følgende være gældende (IAS 

7.7-9): 

- Aktivet skal uden hindring kunne omsættes til et nærmere bestemt kontantbeløb 

- Aktivet skal kun have ubetydelig risiko for væsentlige værdiændringer  

- Aktivet skal have en reel funktion som likviditet ved at indgå i virksomhedens 

løbende likviditetsstyring og ikke have karakter af en investering 

 

8.4.3 Indregning 
Første indregning af finansielle aktiver reguleres i IFRS 9. Det følger heraf, at første 

indregning af finansielle aktiver sker til dagsværdi, som ofte vil svare til det betalte eller 

modtagne vederlag. Hvis der ikke findes en tilgængelig og pålidelig markedsværdi for 

vederlaget på tidspunktet for indregning, skal dagsværdien skønnes ved hjælp af 

værdiansættelsesmetoder, som fremgår af IFRS 13 (IFRS 9. 4.1.1-4.1.4). Disse er behandlet i 

afsnit 8.3.1. 

Finansielle aktiver indregnes i balancen fra det tidspunkt, hvor der foreligger en 

aftalemæssig rettighed eller pligt for virksomheden.  

 

8.4.4 Måling 
Måling og klassifikation af finansielle instrumenter, herunder finansielle aktiver, behandles i 

IFRS 9. Kendetegnende ved måling af finansielle aktiver efter IFRS 9 er, at det er metoden for 

måling, der afgør klassifikationen og ikke omvendt. Dette bryder med tidligere standard IAS 

39.  
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Ved første indregning klassificeres finansielle aktiver efter virksomhedens forretningsmodel 

for håndtering af aktivet og karakteristika for aktivets kontraktuelle pengestrømme. På 

baggrund heraf giver standarden mulighed for følgende målingsmetoder (IFRS 9. 4.1.1-

4.1.4): 

1) Amortiseret kostpris - Et finansielt aktiv kan måles til amortiseret kost, hvis 

følgende to betingelser er opfyldt: 

a) Aktivet indgår i en forretningsmodel, hvis formål er at holde aktivet med 

henblik på opnåelse af kontraktuelle pengestrømme og, 

b) Kontraktvilkårene for aktivet angiver specifikke datoer for pengestrømme, 

der alene består af betalinger af hovedstol og renter på udestående beløb.  

2) Dagsværdi med værdiregulering gennem anden totalindkomst -  anvendes, 

hvis aktivet indgår i en forretningsmodel med henblik på både at opnå 

kontraktuelle pengestrømme, som alene består af renter og tilbagebetaling af 

hovedstol, og ved salg af finansielle aktiver.  

3) Dagsværdi med værdiregulering gennem resultatopgørelsen – anvendes for 

finansielle aktiver, der ikke falder inden for en af de to forretningsmodeller 

nævnt i punkt 1 og 2.   

Det fordrer heraf, at virksomheder skal tage stilling til, hvilken målemetode, der giver det 

mest retvisende billede af aktivets værdi på balancedagen og vælge målemetode på 

baggrund heraf.  

 

8.4.5 Forfatterskabets vurdering 
Forfatterskabets vurdering af, om kryptovaluta kan behandles som et finansielt instrument i 

årsregnskabet er baseret på forfatterskabets definition af kryptovaluta, som fremgår af 

kapitel 5, og ovenstående indhold af regnskabsstandarderne.  

Af ovenstående afsnit fremgår det, at der er tre klassifikationer under finansielle 

instrumenter, der kan tænkes at have relevans for vurderingen af, hvorledes kryptovaluta 

kan behandles efter IFRS 9. Vurderingen heraf er struktureret således, at indledningsvist 

behandles mulighederne for klassifikation af kryptovaluta som likvider, herefter 

likvidlignende aktiver og afslutningsvist andre finansielle aktiver.  

 

8.4.5.1  Likvider 
Det fremgår af kapitel 6, at Bitcoin er den mest udbredte form for kryptovaluta. Den 

oprindelige hensigt med Bitcoin var at skabe et decentraliseret betalingsmiddel, hvorfor det 

vil være nærliggende at antage, at Bitcoin og andre kryptovalutaer skal betragtes som 

sådanne i årsregnskabet.  

IAS 32 fastslår, at likvider er et finansielt aktiv. Standarden giver følgende forklaring på, 

hvorfor det forholder sig således i afsnit AG3 af IAS 32:  
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“Currency (cash) is a financial asset because it represents the medium of exchange and is 

therefore the basis on which all transactions are measured and recognised in financial 

statements. A deposit of cash with a bank or similar financial institution is a financial asset 

because it represents the contractual right of the depositor to obtain cash from the 

institution or to draw a cheque or similar instrument against the balance in favour of a 

creditor in payment of a financial liability”. 

Opsummerende kan det på baggrund af IAS 32:AG3 konkluderes, at for at et aktiv skal kunne 

klassificeres som likvider i årsregnskabet, skal det have egenskaben af et betalingsmiddel. 

Det er forfatterskabets fortolkning af IAS 32:AG3, at der implicit ligger den forudsætning, at 

aktivet skal være bredt anerkendt som betalingsmiddel før en præsentation som likvider i 

IFRS-årsregnskabet vil være passende. Dette er i øvrigt i tråd med den finansielle sektors 

definition af penge, der netop omfatter, at betalingsmidlet skal være bredt anerkendt og 

accepteret, hvis det skal betragtes som penge, som behandlet i afsnit 5.1. 

Som det fremgår af indledningen til dette speciale, er der allerede nu virksomheder, der 

anerkender kryptovaluta som et betalingsmiddel, idet de accepterer dette som betaling for 

deres varer og/eller serviceydelser. På trods af dette er det ikke alle jurisdiktioner, der har 

taget imod kryptovaluta med åbne arme, idet hverken regeringer eller centralbanker 

anerkender kryptovaluta på lige fod med de traditionelle valuta som for eksempel US Dollar, 

Euro og British Pound Sterling. Dette resulterer i, at der på nuværende tidspunkt eksisterer 

en væsentlig begrænsning i anvendelsen af kryptovaluta som betalingsmiddel, idet offentlige 

myndigheder ikke accepterer betaling af eksempelvis skatter og afgifter med kryptovaluta. 

Anerkendelsen af kryptovaluta lader således til at være forbeholdt private virksomheder og 

privatpersoner på nuværende tidspunkt.  

Ud fra ovenstående kan det opsummeres, at kryptovaluta, som et betalingsmiddel, ikke har 

opnået bred anerkendelse, idet det ikke anerkendes af centralbanker eller er fuldt 

indarbejdet i lovgivningen. Det er på baggrund heraf forfatterskabets vurdering, at 

kryptovaluta på nuværende tidspunkt ikke opfylder definitionen af likvider, som den fremgår 

af IAS 32:AG3. 

 

8.4.5.2  Likvidlignende aktiver (cash equivalents) 

Som det fremgår af ovenstående, kan kryptovaluta ikke betragtes som likvider ud fra de 

nuværende IFRS regnskabsstandarder. Det er derfor interessant at undersøge, om de i 

stedet kan betragtes som likvidlignende aktiver (cash equivalents). 

IFRS 9 giver, som nævnt ovenfor, en række eksempler på primære finansielle instrumenter. 

Nogle af disse har karakteristika, der minder om likvider, uden reelt at være det. IAS 7 

beskriver disse finansielle instrumenter som likvidlignende (cash equivalents) og kræver 

disse præsenteret sammen med likvider i pengestrømsopgørelsen. IAS 7 definerer 

likvidlignende aktiver som: kortfristede, højt likvide investeringer, der hurtigt og uden 
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hindring kan omsættes til et på forhånd kendt kontantbeløb og som er uden risiko for 

væsentlige værdiændringer (IAS 7.7-9). 

Som det fremgår af tidligere afsnit har kursen eller værdien, om man vil, på kryptovaluta 

svinget væsentligt over de seneste par år. Dette medfører således, at kryptovaluta ikke 

opfylder kriterierne for at kunne betragtes som et likvidlignende aktiv (cash equivalent) som 

følge af den store volatilitet i kursen, idet forudsætningen om ingen risiko for væsentlige 

værdiændringer således ikke imødekommes. Kryptovaluta er som nævnt ikke understøttet af 

en regering eller en centralbank. Dette forhold bevirker endvidere, at der ikke bliver 

foretaget foranstaltninger eller konkrete tiltag for at sikre værdien, som tilfældet er med 

traditionel valuta. Derfor er det tvivlsomt, om kryptovaluta grundet sin decentraliserede 

natur, nogensinde vil kunne betragtes som uden risiko for væsentlige værdiændringer.   

Det er derfor forfatterskabets vurdering, at kryptovaluta ikke kan betragtes som 

likvidlignende aktiver efter gældende IFRS regnskabsstandarder, som følge af den høje 

volatilitet i kursen og risiko for værdiændringer.   

 

8.4.5.3  Andre finansielle instrumenter (andre end likvider) 
IAS 32 indeholder definitionen af et finansielt instrument. Definitionen er bredt formuleret, 

idet et finansielt instrument defineres som enhver kontrakt, der er et aktiv i en virksomhed 

og modsvarende en forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. (IAS 

32:11). 

Det fremgår således af definitionen på et finansielt instrument, at der som grundlag for 

aktivitet skal eksistere en kontrakt. Et eksempel på sådan en kontrakt kan være, at 

virksomhed A låner et nærmere bestemt beløb til virksomhed B. Forholdene omkring lånet 

nedskrives i en låneaftale, som underskrives af begge parter. Herved tjener låneaftalen som 

kontraktgrundlag. Virksomhed A har således en kontraktlig pligt til at udbetale et beløb til 

virksomhed B, der modsat har en kontraktlig ret til at modtage et beløb. En sådan aftale ville 

opfylde definitionen på et finansielt instrument for både virksomhed A og B.  

Ejerskab af kryptovaluta giver ikke kontraktlig ret eller forpligtelse til at betale kontanter 

eller et andet finansielt aktiv. Som tidligere nævnt skabes kryptovaluta ved en proces kaldet 

”mining”, der indebærer, at skaberen af kryptovalutaen løser en række kryptografiske 

ligninger. Derfor skabes en kryptovaluta altså ikke som et produkt af et kontraktuelt forhold, 

men som et produkt af en form for digital minedrift. Konsekvensen heraf er, at kryptovaluta 

ikke opfylder betingelsen på et finansielt instrument og derfor ikke kan behandles som et 

sådan i IFRS årsregnskabet.  
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Opsummering 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at kryptovaluta ikke kan indregnes og 

klassificeres som et finansielt instrument i årsregnskabet aflagt efter IFRS. Den manglende 

brede anerkendelse som betalingsmiddel bevirker, at kryptovaluta ikke kan sidestilles med 

likvider. De store udsving i kursen på kryptovaluta vidner om en væsentlig risiko for 

værdiændringer, som ikke accepteres for aktiver, der klassificeres som likvidlignende. 

Endvidere medfører det forhold, at kryptovaluta skabes ved en digital proces og ikke et 

kontraktuelt forhold, at kryptovaluta ikke overholder definitionen på andre finansielle 

aktiver.  

 

8.5 Immaterielle aktiver 
IAS 38 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver. 

Immaterielle aktiver defineres i IAS 38.8 som et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden 

fysisk substans.  

Et aktiv opfylder kriteriet om identificerbarhed i definitionen på et immaterielt aktiv, når det 

i henhold til IAS 38.12: 

a) Kan udskilles, dvs. det kan udskilles eller adskilles fra virksomheden og sælges, 

overdrages, gives i licens, udlejes eller udveksles, enten separat eller sammen med 

en tilknyttet kontrakt, et tilknyttet aktiv eller en tilknyttet forpligtelse, eller 

 

b) Hidrører fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse 

rettigheder kan overdrages eller udskilles fra virksomheden eller fra andre 

rettigheder og forpligtelser.   

Kriteriet om ikke-monetært betyder primært, at aktivet eksempelvis ikke er omfattet af 

andre regnskabsmæssige krav eller standarder, som for eksempel finansielle instrumenter. 

Monetære aktiver defineres i IAS 38.8 som likvide beholdninger og aktiver, der modtages 

med et kontant beløb, der enten er fast, eller kan opgøres. 

Immaterielle aktiver omfatter blandt andet: 

 Erhvervet goodwill 

 Erhvervede varemærker 

 Erhvervede kundelister 

 Software 

 Licenser 

 Patenter og rettigheder 

 Internt oparbejdede udviklingsprojekter 

 CO2-kvoter 
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8.5.1 Indregning 
Immaterielle aktiver skal indregnes i balancen såfremt de opfylder de generelle 

indregningskriterier for aktiver som omtalt i afsnit 8.1 ovenfor, samt opfylde definitionen på 

immaterielle aktiver. 

Ved første indregning skal immaterielle aktiver i henhold til IAS 38.24 måles til anskaffelses- 

eller kostpris, der ud over de direkte medgåede omkostninger, tillige kan omfatte indirekte 

produktionsomkostninger (IPO) og finansieringsomkostninger. 

 

8.5.2 Måling 
Ved efterfølgende måling af immaterielle aktiver angiver IAS 38.72 at virksomheder skal 

vælge enten kostprismodellen eller omvurderingsmodellen som anvendt regnskabspraksis. 

Hvis et immaterielt aktiv regnskabsmæssigt behandles efter omvurderingsmodellen, kræves 

at alle andre aktiver i samme kategori også behandles efter samme model. 

Hovedreglen for måling af immaterielle aktiver er kostprismodellen, hvor immaterielle 

aktiver måles til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivningerne foretages over 

aktivets forventede brugstid, mens nedskrivninger opgøres og indregnes efter principperne i 

IAS 36, Værdiforringelse af aktiver. Er der ikke udløb i brugstiden af aktivet, afskrives aktivet 

ikke men skal årligt vurderes for indikationer på værdiforringelse. 

Omvurderingsmodellen i IAS 38.75 tillader alternativt, at immaterielle aktiver måles til 

opskrevne værdier, som er dagsværdien på omvurderingstidspunkter fratrukket af- og 

nedskrivninger. Omvurderinger skal foretages med tilstrækkelig hyppighed til, at aktivets 

regnskabsmæssige værdi på balancedagen ikke afviger væsentligt fra dagsværdien. 

IAS 38.3 angiver endvidere at immaterielle aktiver, som besiddes af virksomheden med 

henblik på salg som led i det normale forretningsforløb, ikke er omfattet men i stedet skal 

følge den regnskabsmæssige behandling af IAS 2, Varebeholdninger og IAS 11, 

Entreprisekontakter. 

 

8.5.3 Forfatterskabets vurdering 
Det er forfatterskabets vurdering, at kryptovaluta opfylder IAS 38 definition på immaterielle 

aktiver, da disse er: 

 identificerbare, da de sælges i enheder på offentlige børser. 

 under virksomhedens kontrol, da erhververen af kryptovaluta vil være i stand til at 

udnytte økonomiske fordele i tilknytning hertil, lige som virksomheden vil være i 

stand til at sælge aktivet eller anvende det som betalingsmiddel, hvor muligt. 

 ikke monetære, som vurderet i ovenstående afsnit 5.1. 

 uden fysisk substans, da kryptovaluta udelukkende eksisterer digitalt. 
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Trods kryptovaluta opfylder definitionen på immaterielle aktiver i IAS 38, synes anvendelsen 

og formålet forskelligt fra øvrige immaterielle aktiver, som hidtil har eksisteret. De øvrige 

immaterielle aktiver som eksempelvis varemærker, kundelister, software, licenser og 

patenter synes i højere grad anvendt som en del af forretningens processer og elementer i 

værdikæden, hvad enten disse er indtægtsgenererende eller omkostningsbesparende, 

snarere end der er tale om aktiver erhvervet som investeringsobjekter eller med videresalg 

for øje. 

Målingsbestemmelserne i IAS 38 tillader valg af enten kostprismodellen eller 

omvurderingsmodellen.  

Ved kostprismodellen skal virksomheden måle kryptovaluta til kostpris med fradrag af af- og 

nedskrivninger. Der skal således foretages en vurdering af om virksomheden er i stand til at 

opgøre en bestemmelig levetid for de pågældende kryptovalutaer, alternativt anse 

beholdningen af kryptovaluta for at have en ubestemmelig levetid. Ved ubestemmelig 

levetid kræves der ikke systematisk afskrivning af aktivet, om end aktivet testes for 

værdiforringelse mindst årligt, og når der er indikation for værdiforringelse.  

Ved måling efter kostprismodellen vil det således kun være eventuelle fald i værdien af 

virksomhedens beholdning af kryptovaluta, der indregnes, hvorfor denne metode ikke 

vurderes hensigtsmæssig, da den ikke bibringer relevant og brugbar finansiel information i 

årsregnskabet. 

Alternativt til kostprismodellen, tillader IAS 38 virksomheder at anvende 

omvurderingsmodellen, hvor et immaterielt aktiv omvurderes til dagsværdi på tidspunktet 

for omvurdering. Anvendelse af omvurderingsmodellen kræver, at virksomheden kan opgøre 

dagsværdien af de pågældende kryptovaluta med reference til aktivt marked som defineret i 

IFRS 13, Fair Value Measurement. Det tillades ikke efter IAS 38, at dagsværdien af et 

immaterielt aktiv opgøres indirekte ved brug af eksempelvis værdiansættelsesmodeller. 

Såfremt der ikke findes en observerbar pris på et aktivt marked for et identisk aktiv, altså i 

henhold til niveau 1 i dagsværdihierarkiet, skal virksomheden anvende kostprismetoden til 

de pågældende kryptovaluta.  

Omvurderingsmodellen i IAS 38 fordrer, at ændringer i dagsværdien indregnes på særskilt 

reserve under egenkapitalen via anden totalindkomst. Som omtalt i afsnit 8.3.1, er det 

forfatterskabets vurdering, at ændringer i dagsværdien af kryptovaluta bør indregnes i 

resultatopgørelsen. 

Vælger virksomheden, som alternativ til ovenstående modeller, at klassificere kryptovaluta 

som værende besiddet med henblik på salg som led i det normale forretningsforløb, er disse 

aktiver ikke omfattet af standarden IAS 38, men i stedet IAS 2, Varebeholdninger, som 

behandlet i afsnit 8.6 nedenfor. 
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8.6 Varebeholdninger 
IAS 2 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af varebeholdninger, herunder hvilke 

omkostninger, der indregnes som varebeholdninger frem til det tidspunkt, hvor den 

tilhørende omsætning indregnes. Varebeholdninger defineres i IAS 2.6, som aktiver: 

 Som besiddes til videresalg som led i det normale forretningsforløb 

 Under fremstilling med henblik på et sådant salg, eller 

 I form af råvarer og hjælpematerialer til brug i produktionsprocessen eller levering af 

tjenesteydelser 

Varebeholdninger omfatter varer, der ikke er solgt på balancedagen og besiddes med 

videresalg for øje som led i et normalt forretningsforløb. 

 

8.6.1 Indregning 
Ved første indregning måles varebeholdninger til anskaffelses- eller kostpris, der efter IAS 

2.10 skal indeholde alle omkostninger til råvarer, forarbejdning og andre omkostninger, der 

direkte eller indirekte kan henføres til den pågældende vare. Andre omkostninger indgår kun 

i kostprisen, hvis de er medgået til at bringe varebeholdninger til deres nuværende lokalitet 

og stand. Når varebeholdninger sælges, skal deres regnskabsmæssige værdi 

omkostningsføres. 

 

8.6.2 Måling 
Varebeholdninger skal efter IAS 2.9 måles til den laveste værdi af anskaffelses- eller kostpris 

og nettorealisationsværdien, eftersom varebeholdningers kostpris ikke nødvendigvis er 

genindvindelig, hvis salgspriserne eksempelvis er faldet, eller varen helt eller delvist er 

ukurant. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end anskaffelses- eller kostprisen, 

nedskrives værdien af varen til denne lavere nettorealisationsværdi. 

Nettorealisationsværdi defineres i IAS 2.6 som den, i det normale forretningsforløb, 

skønnede salgspris med fradrag af skønnede færdiggørelsesomkostninger samt de 

omkostninger, som skønnes at være nødvendige for at effektuere salget. 

Når anskaffelses- eller kostprisen sammenholdes med nettorealisationsværdien, skal dette 

som udgangspunkt ske for hver enkelte vare. Sammenholdelsen kan dog foretages samlet 

for grupper af ensartede varer med ensartet salgsforløb. 

Visse typer af varebeholdninger er ikke omfattet af IAS 2 og dennes målingsbestemmelser. 

Dette gælder for eksempel varemægleres varebeholdninger, såfremt disse måles til 

dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. Ændringer i sådanne varebeholdningers dagsværdi 

fratrukket salgsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår, hvor 

ændringen er sket.  
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Varemæglere defineres i IAS 2.5 som virksomheder, der køber eller sælger varer for egen 

eller andres regning. De omhandlede varebeholdninger anskaffes hovedsageligt med henblik 

på salg inden for en overskuelig fremtid og for at skabe en gevinst gennem udsving i pris 

eller mæglerens margin.  

 

8.6.3 Forfatterskabets vurdering 
Det er forfatterskabets vurdering, at kryptovaluta opfylder definitionen på varebeholdninger 

i henhold til IAS 2.6, såfremt virksomhedens beholdning af kryptovaluta besiddes til 

videresalg som led i det normale forretningsforløb. 

Såfremt kryptovaluta klassificeres som varebeholdninger efter IAS 2, vil virksomhedens 

beholdning ved første indregning måles som anskaffelses- eller kostpris. Efterfølgende måles 

varebeholdninger efter IAS 2 til den laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi og 

eventuelle nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. En tidligere nedskrivning kan 

tilbageføres, såfremt nettorealisationsværdien på et senere tidspunkt vurderes højere, men 

tilbageførslen er begrænset til beløbet af den tidligere foretagne nedskrivning, således at 

den regnskabsmæssige værdi ikke overstiger oprindelig anskaffelses- eller kostpris. 

Denne målingsmetode vurderes uhensigtsmæssig, da den udelukkende opfanger eventuelle 

fald i værdien af virksomhedens beholdning af kryptovaluta, da værdistigninger over 

anskaffelses- eller kostprisen på virksomhedens beholdning af kryptovaluta ikke indregnes. 

Målingsmetoden vurderes således ikke at bibringe relevant og brugbar information i 

årsregnskabet, da kryptovaluta hidtil har vist sig meget volatile. 

Måling af kryptovaluta til dagsværdi efter IAS 2 kræver, at virksomheden er at klassificere 

som varemægler som defineret i IAS 2 pkt. 5: ”Varemæglere køber eller sælger varer for 

egen eller andres regning”, hvorved varebeholdningen ikke er omfattet af ovenstående 

målingsbestemmelser i IAS 2. Varebeholdninger omfattet af IAS 2 pkt. 5 anskaffes 

hovedsageligt med henblik på salg inden for en overskuelig fremtid og for at skabe en 

gevinst gennem udsving i pris eller mæglerens margin.  

Varemægleres varebeholdning måles i henhold til IAS 2 pkt. 3b til dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger og eventuelle ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen i 

det regnskabsår, hvor ændringen er sket.  

På baggrund af ovenstående er det forfatterskabets vurdering, at IAS 2 favner indregning og 

måling af kryptovaluta til dagsværdi, om end det kræves, at virksomheden er at klassificere 

som varemægler, broker-trader. 
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Opsamling 

Dette afsnit indeholder en opsamling af ovenstående analyse samt et overblik over de 

standarder, hvor kryptovaluta, på tidspunktet for afhandlingen, vurderes at kunne opfylde 

definitionen. Den samlede vurdering er skitseret i figur 13 nedenfor. 

 

Figur 13 – Muligheder for indregning af kryptovaluta efter IFRS (egen tilvirkning) 

 

På baggrund af ovenstående analyse er det forfatterskabets vurdering, at kryptovaluta ikke 

opfylder IFRS’ definition på likvider, da disse ikke er understøttet af regeringer eller 

centralbanker og dermed endnu ikke vurderes at have opnået bred anerkendelse som et 

betalingsmiddel. Som beskrevet i afsnit 5.1 ovenfor, er en af de væsentligste forskelle 

mellem kryptovaluta og traditionelle fiat penge, den manglende understøttelse fra 

regeringer og centralbanker. Denne manglende understøttelse har endvidere medført at 

værdien i kryptovaluta er meget volatil, hvorfor det i juridisk forstand, ligeledes ikke er at 

betragt som et værdiopbevaringsmiddel.   

Tilsvarende vurderes kryptovaluta ikke at opfylde definitionen på likvidlignende aktiver (cash 

equivalents), da disse har vist sig meget volatile i værdi og dermed ikke, i henhold til IAS 7, 

kan være at betragte som uden risiko for væsentlige værdiændringer.  
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Endvidere vurderes kryptovaluta ikke at opfylde definitionen på andre finansielle aktiver, da 

der ikke eksisterer et kontraktuelt forhold, som er en forudsætning for klassifikation som et 

finansielt instrument i henhold til IAS 32. 

I modsætning til ovenstående opfylder kryptovaluta IAS 38 definition på immaterielle 

aktiver, da disse er identificerbare, ikke-monetære og uden fysisk substans. Kryptovaluta er i 

sin natur uden fysisk substans, lige som de er identificerbare og kan sælges i enheder på 

offentlig børser. Endelig opfylder kryptovaluta ikke definitionen på likvider eller finansielle 

instrumenter, hvorfor der er tale om en ikke-monetært aktiv. 

Endeligt vurderes kryptovaluta i nogle tilfælde at opfylde IAS 2 definition på 

varebeholdninger. En forudsætning herfor er dog, at virksomheden beholdning af 

kryptovaluta er besiddet med henblik på salg som led i et normalt forretningsforløb. 

 

Ovenstående vurderinger af nuværende muligheder for indregning og måling efter de 

internationale regnskabsstandarder er opsummeret i nedenstående figur 14. Figuren er 

opbygget som et beslutningstræ, der specifik er rettet mod virksomheder med beholdning af 

kryptovaluta, og angiver hvilken standard og målingsmetode disse skal anvende, afhængigt 

af den pågældende virksomhed. 
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Figur 14 – Beslutningstræ for virksomheder, der besidder kryptovaluta (egen tilvirkning) 
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9 Vurdering af oplysningskrav 

Med afsæt i afsnit 8 er det forfatterskabets vurdering, at IAS 2 Varebeholdninger og IAS 38 

Immaterielle aktiver kan anvendes til indregning og måling af kryptovaluta i årsregnskabet 

efter IFRS. 

Henset til at begge standarder er udarbejdet og implementeret før introduktionen af 

kryptovaluta synes det relevant at undersøge, hvorvidt oplysningskravene i disse standarder 

er passende i sin nuværende form, eller om yderligere oplysninger er relevante i et 

årsregnskab aflagt efter IFRS. 

Dette afsnit vil indeholde en vurdering af tilstrækkeligheden af de nuværende oplysningskrav 

i IAS 2 og IAS 38, herunder IFRS 13 i relation til oplysninger omkring opgørelse af 

dagsværdien. 

 

9.1 IAS 2, Varebeholdninger 
Oplysningskravene i IAS 2.36 omfatter blandt andet at følgende skal oplyses i årsregnskabet: 

a) den ved målingen af varebeholdninger anvendte regnskabspraksis, herunder den 

anvendte metode til beregning af kostpris 

b) den samlede regnskabsmæssige værdi af varebeholdningerne samt den 

regnskabsmæssige værdi opdelt på en for virksomheden passende måde 

c) den regnskabsmæssige værdi af varebeholdninger indregnet til dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger 

d) den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger, som er indregnet som omkostning 

i regnskabsåret 

e) den beløbsmæssige størrelse af nedskrivninger af varebeholdninger, der er indregnet 

som omkostning i regnskabsåret 

f) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte nedskrivninger, der er indregnet som en 

reduktion af den som omkostning indregnede varebeholdning i regnskabsåret 
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g) de forhold eller begivenheder, som har medført tilbageførsel af en nedskrivning af 

varebeholdninger 

h) den regnskabsmæssige værdi af varebeholdninger, der er stillet som sikkerhed for 

forpligtelser 

Oplysningskravene i IAS 2 er således relativt begrænsede og uden specifikke krav til 

oplysninger om kryptovaluta. Såfremt virksomhedens beholdning af kryptovaluta, der er 

klassificeret som værende varebeholdning, måles til dagsværdi, kræves dog at virksomheden 

opfylder oplysningskravene i IFRS 13 som behandlet nedenfor. 

 

9.2 IAS 38, Immaterielle aktiver 
Virksomheder skal i henhold til IAS 38.119 give følgende oplysninger for hver kategori af 

immaterielle aktiver, idet der skelnes mellem internt oparbejde immaterielle aktiv og andre 

immaterielle aktiver. 

a) hvorvidt brugstiden er uendelig eller begrænset og, hvis den er begrænset, den 

anvendte brugstids eller afskrivningssats 

b) de anvendte afskrivningsmetoder for immaterielle aktiver med begrænset brugstid 

c) den regnskabsmæssige bruttoværdi og akkumulerede afskrivninger ved 

regnskabsårets begyndelse og slutning 

d) de poster i resultatopgørelsen, hvori afskrivninger på immaterielle aktiver er 

medtaget 

e) en afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets begyndelse og 

slutning, herunder: 

o Eventuelle stigninger eller fald i løbet af regnskabsåret hidrørende for 

omvurderinger 

Såfremt virksomhedens anvender omvurderingsmodellen til brug for måling af kryptovaluta 

kræver IAS 38.123a, at virksomheden giver oplysninger om omvurderingens 

ikrafttrædelsestidspunkt, den regnskabsmæssige værdi af omvurdere immaterielle aktiver 

samt den regnskabsmæssige værdi, som ville have været indregnet, hvis den omvurderede 

kategori af immaterielle aktiver var målt ved brug af kostprismodellen. Endeligt kræver IAS 

38.123c at virksomheden oplyser om de anvendte metoder og væsentlige forudsætninger, 

som anvendt ved vurderingen af aktivernes dagsværdi.  

Såfremt kryptovaluta indregnes som et immaterielt aktiv og virksomheden vurderer, at 

levetiden er ubestemmelig kræver IAS 38.122, at virksomheden oplyser den 

regnskabsmæssige værdi samt begrundelsen for vurdering af brugstiden som ubestemmelig. 

 

Oplysningskravene i IAS 38 er forholdsvis omfattende, men indeholder ligeledes ingen 

specifikke krav til oplysninger om kryptovaluta. 
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9.3 IFRS 13, Dagsværdi 
Det overordnede formål med oplysningskravene i IFRS 13, Dagsværdi, er, at regnskabet skal 

indeholde information, der gør regnskabsbrugeren i stand til at vurdere: 

- Metoder og input, der er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien af kryptovaluta, 

der måles til dagsværdi på balance 

- Påvirkningen, som de tilbagevendende dagsværdimålinger har haft på 

resultatopgørelsen eller anden totalindkomst i den pågældende regnskabsperiode. 

Foruden ovenstående kræver IFRS 13 at virksomhedens oplyser hvilket niveau i 

dagsværdihierarkiet, der er anvendt for dagsværdimålingen, lige som en beskrivelse af 

metoder for opgørelse af dagsværdi samt beskrivelse af de anvendte input for 

dagsværdimålinger i niveau 2 og 3 i dagsværdihierarkiet er påkrævet. 

Endvidere kræves særlige oplysningskrav for dagsværdiopgørelser ved brug af væsentlige, 

ikke-observerbare input, svarende til niveau 3 i dagsværdihierarkiet, herunder kvantitativ 

information. 

Det samlede beløb for urealiserede gevinster eller tab, som er indregnet i periodens resultat, 

for aktiver som fortsat besiddes på balancedagen, kræves endvidere oplysning om, hvilken 

regnskabspost disse er indregnet i. Tilsvarende kræves en beskrivelse af 

dagsværdiprocessen, herunder hvordan virksomheden fastlægger praksis og procedurer for 

dagsværdimåling, og analyserer ændringer i dagsværdien fra periode til periode.  

Endeligt kræver IFRS 13 en beskrivelse af dagsværdiernes følsomhed over for ændringer i 

ikke-observerbare input, hvis sådanne ændringer ville resulterer i en væsentligt højere eller 

lavere dagsværdi. 

Oplysningskravene i IFRS 13 er omfattende og detaljerede, men stiger dog i takt med jo 

længere man kommer ned i dagsværdihierarkiet, hvilket er et udtryk for at der naturligvis 

skal gives flere oplysninger vedrørende ikke-observerbare input end ved observerbare input. 

 

9.4 Forfatterskabets vurdering 
Det er forfatterskabets vurdering at oplysningskravene i henholdsvis IAS 2, IAS 38 og IFRS 13 

er forholdsvis omfattende. Fælles for de tre standarder er dog, at der ikke kræves specifikke 

oplysninger om virksomheders beholdning af kryptovaluta. Foruden disse standarder angiver 

IAS 1.116 endvidere, at virksomheder skal oplyse om kilder til skønsmæssig usikkerhed på 

balancedagen, som indebærer en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig regulering af 

den regnskabsmæssige værdi inden for det næste regnskabsår. 

IFRS 13 kræver særlige oplysninger om en følsomhedsanalyse for dagsværdiopgørelse ved 

brug af væsentligt, ikke-observerbare input, svarende til niveau 3 i dagsværdihierarkiet. 

Som følge af den store volatilitet i værdien af kryptovaluta, er det dog forfatterselskabets 

vurdering, at oplysninger om følsomheden i værdien, herunder trenden på virksomhedens 
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beholdning af kryptovaluta er yderst relevant, da det giver regnskabsbruger et indblik i 

risikoen der, på tidspunktet for specialets udarbejdelse, er ved investering i kryptovaluta, 

uagtet om disse måles efter niveau 1, 2 eller 3 i dagsværdihierarkiet, lige som det giver 

regnskabsbruger indblik i de historiske fluktuationer i virksomhedens beholdning af 

kryptovaluta. 

I den forbindelse kunne det være relevant at skelne til IFRS 7, Finansielle Instrumenter: 

Oplysning og dennes oplysningskrav på finansielle risici, hvor IFRS 7.31 angiver, at en 

virksomhed skal give oplysninger, der gør regnskabsbruger i stand til at vurdere arten og 

omfanget af risici, som virksomheden er udsat for ved udgangen af rapporteringsperioden. I 

den forbindelse angiver IFRS 7 følgende kvalitative og kvantitative oplysningskrav, som 

ligeledes vurderes relevante at oplyse for virksomheder, der besidder kryptovaluta. 

 

Kvalitative oplysninger 

Virksomheder, der besidder kryptovaluta, bør oplyse om, hvilke risici virksomheden 

udsættes for, og hvordan disse opstår, lige som virksomhedens mål, politikker og processer 

til styring og måling af risikoen bør redegøres for. Endeligt bør virksomheder, der besidder 

kryptovaluta, oplyse om eventuelle ændringer i førnævnte, herunder de risici virksomheden 

udsættes for, såfremt disse ændres i forhold til tidligere perioder. 

 

Kvantitative oplysninger 

Af kvantitative oplysningskrav i IFRS 7 med relevans for virksomheder, der besidder 

kryptovaluta, vurderer forfatterskabet at IFRS 7.34 krav om sammenfattende kvantitative 

data om virksomheden eksponering for risikoen er relevant. Såfremt de kvantitative data pr. 

balancedagen ikke er repræsentative for, hvordan virksomheden er udsat for risici, kræves 

det, at virksomheden giver yderligere oplysninger of risici, således at disse er 

repræsentative. 

På baggrund heraf, er det forfatterskabets vurdering, at en virksomhed, der besidder 

kryptovaluta, bør inkludere en følsomhedsanalyse i dennes årsregnskab, der giver 

regnskabsbruger indblik i, hvordan årets resultat og egenkapital ville påvirkes af ændringer i 

eksempelvis kursen på kryptovalutaer, som virksomheden på balancedagen besidder. 

I henhold til ovenfor nævnte standarder er det krævet, at virksomheden oplyser om værdien 

henholdsvis dagværdien af dennes beholdning af kryptovaluta på balancedagen. Det er 

forfatterskabets vurdering, at oplysninger om udviklingen i værdien efter balancedagen 

ligeledes er af væsentlig relevans for regnskabsbruger, da fluktuationer i prisen i princippet 

kan medføre, at værdien af virksomhedens beholdning af kryptovaluta stiger henholdsvis 

falder kraftigt efter balancedagen, hvilket kan have væsentlig påvirkning på årets resultat og 

egenkapital. 
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10 Analyse af praksis for indregning og måling af kryptovaluta 

Eftersom der, på tidspunktet for afhandlingens udarbejdelse, ikke forefindes en specifik 

standard eller fortolkningsbidrag, der foreskriver den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta efter IFRS, synes det relevant at undersøge, hvordan kryptovaluta i praksis 

behandles i årsregnskaber aflagt efter IFRS, samt hvilke konsekvenser de identificerede 

metoder for indregning og måling vil have på et udvalgt regnskab aflagt efter IFRS. 

Til drøftelse på møde i IFRIC i september 2018, har komitéen udarbejdet en agenda 

indeholdende mulige standardsættende aktiviteter for virksomheder, der besidder 

kryptovaluta. I forbindelse hermed har komitéen undersøgt hvilke standarder børsnoterede 

virksomheder, der besidder kryptovaluta og aflægger regnskab efter IFRS, i praksis anvender. 

Følgende søgekriterier er således anvendt af IFRIC: 

 Børsnoteret 

 Aflægger regnskab efter IFRS 

 Årsregnskab for 2017 eller delårsregnskab for 2018 

 Regnskaber udarbejdet på engelsk 

Komitéen har identificeret 26 virksomheder fra flere forskellige lande, der opfylder 

ovenstående søgekriterier, hvor den gennemsnitlige beholdning af kryptovaluta udgør 15 % 

af aktivsummen i disse identificerede virksomheder. 

Af de 26 virksomheder identificeret af komitéen, indregner og måler 18 (69 %) af 

virksomheder deres beholdning af kryptovaluta til dagsværdi med ændringer i dagsværdien 

indregnet i resultatopgørelsen med reference til henholdsvis IAS 39 og IFRS 9. Andre 

enheder refererer til IAS 8.11 og vurderer at IAS 39 eller IFRS 8 adresserer lignende eller 

relaterede forhold (IFRIC, 2018, (4b): 6-8). 

De resterende 8 (31 %) af virksomhederne anvender enten IAS 38, ved måling efter 

kostprismodellen eller omvurderingsmodellen, eller IAS 2, ved måling til kostpris eller 

dagsværdi ved anvendelsen af definitionen på varemægler i IAS 2.5. 
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Tilsvarende har forfatterskabet identificeret hvilken praksis, der hidtil er blevet anvendt af 

virksomheder, der besidder kryptovaluta. Der er i nærværende afsnit gennemgået udvalgte 

årsregnskaber og herefter udarbejdet en sammenligning af standarder, der i praksis 

refereres til i årsregnskaber for virksomheder, der besidder kryptovaluta. 

Analysen fokuseres på årsrapporter aflagt efter IFRS, således at eventuelle forskelle i 

indregning, måling og præsentation ikke vil være påvirket af eventuelle forskelle mellem 

regnskabsstandarder. 

Sammenholdelsen af de udvalgte virksomheders anvendte regnskabspraksis er skematiseret 

nedenfor. 

Selskab Land Regnskabspraksis (Uddrag) IFRS 

Digital X 

Ltd. 

Australien The Group is a broker-trader of bitcoin as it buys 

and sells bitcoins principally for the purpose of 

selling in the near future and generating a profit 

from fluctuations in price or broker-traders’ 

margin. The Group measures bitcoin inventory at 

its fair value less costs to sell, with any change in 

fair value less costs to sell being recognised in 

profit or loss in the period of the change. Bitcoins 

are derecognised when the Group has transferred 

substantially all the risks and rewards of 

ownership.  As a result of the Bitcoin protocol, 

costs to sell Bitcoin inventories are immaterial in 

the current period and no allowance is made for 

such costs.     

Bitcoin inventory fair value measurement is a Level 

1 fair value as it is based on a quoted (unadjusted) 

market price (Bitfinex exchange) in active markets 

for identical assets.  

Bitcoin inventory is derecognised when the Group 

disposes of the inventory through its trading 

activities or when the Group otherwise loses 

control and, therefore, access to the economic 

benefits associated with ownership of the Bitcoin 

inventory (DigitalX Ltd. 2017). 

IAS 2 

(Varebeholdninger) 

Bitcoin 

Group 

SE 

Tyskland Financial assets within the meaning of IAS 39 are 

classified as financial assets measured at fair value 

through profit or loss, loans and receivables, held-

to-maturity financial investments or available-for-

sale financial investments. Financial assets are 

measured at fair value on first-time recognition. 

IAS 39 (Finansielle 

instrumenter) 
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Financial assets are assigned to the measurement 

categories on first-time recognition. 

Available-for-sale financial assets 

This item includes the cryptocurrencies BTC, BTG, 

BCH and ETH held by the company. Details of the 

methods used to calculate the fair values can be 

found in the description of accounting policies. 

Cryptocurrencies are measured at their respective 

market price as of December 31, 2017 (level 1 of 

the measurement hierarchy) (Bitcoin Group SE. 

2018). 

Bitcoin 

Group 

Ltd. 

Australien Bitcoins are considered to be an identifiable non-

monetary asset without physical substance. The 

Group determined that bitcoins held on hand are 

treated as intangible asset. 

Bitcoins are indefinite life intangible assets initially 

recognised at cost. Bitcoins are subsequently 

measured at fair value by reference to the quoted 

price in an active Bitcoin market. Increases in the 

carrying amount of Bitcoins on revaluation are 

credited to a revaluation surplus in equity. 

Decreases that offset previous increase are 

recognised against the revaluation surplus in 

equity; all other decreases are recognised in profit 

and loss. On disposal of Bitcoins, the cumulative 

revaluation surplus associated with those Bitcoins 

is transferred directly to retained earnings (Bitcoin 

Group Ltd. 2016). 

IAS 38 

(Immaterielle 

aktiver) 

 

Tabel 2 – Indregning af kryptovaluta I praksis (egen tilvirkning) 

 

Det vurderes relevant at undersøge, hvilke konsekvenser de forskellige metoder for 

indregning og måling, der i praksis anvendes, har for et regnskab, herunder hvordan det 

påvirker årets resultat og udvalgte nøgletal.  

For at foretage en sådan analyse har vi udvalgt Bitcoin Group SE’s årsrapporter for perioden 

2015-2017, for hvilke vi vil analysere konsekvenserne ved ændring i anvendt standard, 

herunder metode for indregning og måling. Bitcoin Group SE refererer til IAS 39 ved 

indregning og måling af virksomhedens beholdning. Det er i afsnit 8.4 vurderet, at 
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kryptovaluta ikke opfylder definitionen på likvider, likvidlignende aktiver eller andre 

finansielle aktiver som defineret i IAS 39 og IFRS 9, hvorfor det synes relevant at undersøge 

konsekvenser for Bitcoin Group SE, havde de anvendt enten IAS 2 eller IAS 38.   

Formålet med at foretage en sådan konsekvensanalyse på én af de udvalgte virksomheder, 

er at skabe den størst mulige grad af sammenlignelighed ved ændring af indregningsmetode, 

således at ændring i resultater og nøgletal ikke er påvirket af andre faktorer. 

Konsekvensanalysen vil indledningsvist tage udgangspunkt i forskelle mellem de enkelte 

indregningsmetoder i henhold til standarderne, hvorefter analysen vil fokuseres på 

konsekvenser for Bitcoin Group SE’s årsregnskaber for perioden 2015-2017, havde man valgt 

de andre indregningsmetoder, der i praksis anvendes. 

 

10.1 IAS 39, Finansielle instrumenter 
Finansielle instrumenter defineres i IAS 39 som enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i 

en virksomhed og en modsvarende finansiel forpligtelse eller udstedt egenkapitalinstrument 

i en anden virksomhed. IAS 39 definerer et finansielt aktiv som en kontraktlig ret til at 

modtage likvider eller andre finansielle instrumenter eller et egenkapitalinstrument i en 

anden virksomhed.  

IAS 39.9 opdeler finansielle aktiver i fire grupper: handelsbeholdninger, udlån og 

tilgodehavender, holde til udløb og disponible for salg.  

Bitcoin Group SE klassificerer deres beholdning af kryptovaluta som disponible for salg, da 

beholdningen ikke opfylder definitionen af de øvrige kategorier, hvorfor aktiverne skal 

klassificeres som disponible for salg i overensstemmelse med IAS 39.  

IAS 39.45 fastslår, at finansielle aktiver disponible for salg måles til dagsværdi med 

værdireguleringer over anden totalindkomst under egenkapitalen.  

Udgangspunktet for indregning af kryptovaluta i Bitcoin Group SE’s årsrapport for perioden 

2015-2017 er at indregne selskabets beholdning af kryptovaluta som finansielle aktiver 

disponible for salg i henhold til IAS 39, Finansielle instrumenter. Denne indregningsmetode 

fordrer, at selskabet måler beholdningen af kryptovaluta til dagsværdi i balancen, mens 

ændringer til dagsværdien indregnes direkte på egenkapitalen. Bitcoin Group SE indregner 

løbende ændringer i dagsværdien direkte på egenkapitalen via anden totalindkomst, mens 

realiserede værdireguleringer ved salg indregnes i finansielle poster i resultatopgørelsen.  

IFRS 9 erstatter IAS 39 for regnskabsår, der begynder i 2018. IFRS 9 ændrer ikke ved 

definitionerne af finansielle instrumenter. Den ændrer dog ved klassifikations- og 

målingsbestemmelserne.  

For nærmere behandling af klassifikation, måling og oplysning efter IFRS 9 henvises til afsnit 

8.3.4.  



 
 

71 
 

10.2 IAS 38, Immaterielle aktiver 
Immaterielle aktiver defineres i IAS 38 som et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden 

fysisk substans.  

Indregning af et aktiv som et immateriel aktiv i overensstemmelse med IAS 38 kræver, at en 

virksomhed kan dokumentere, at aktivet opfylder: 

a) Definitionen på et immaterielt aktiv 

b) Indregningskriterierne 

Udgangspunktet i IAS 38 er, at immaterielle aktiver måles til kostpris fratrukket af- og 

nedskrivninger, såfremt det pågældende aktiv har en bestemmelig brugstid. Der eksisterer 

dog også immaterielle aktiver med uendelig brugstid, hvilket i praksis vil sige, at der ikke er 

nogen begrænsning på den periode, hvor aktivet forventes at frembringe 

nettopengestrømme til virksomheden. Immaterielle aktiver med uendelig brugstid afskrives 

ikke. Alternativt tillader IAS 38 anvendelse af omvurderingsmodellen, der fordrer, at aktivet 

måles til opskrevne værdier, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet. 

IAS 38 tillader endvidere virksomheder at måle immaterielle aktiver til dagsværdi, når denne 

kan opgøres med reference til et aktivt marked, hvilket synes mest hensigtsmæssigt og 

ligeledes er den målingsmetode, som er valgt i Bitcoin Group Ltd. årsrapport jf. ovenstående 

sammenligning.                              

 

Såfremt Bitcoin Group SE havde indregnet og målt deres beholdning af kryptovaluta i 

henhold til IAS 38, Immaterielle aktiver, som anvendt i årsrapporten for Bitcoin Group Ltd., 

ville disse i stedet være indregnet i non-current assets modsat den nuværende 

indregningsmetode som finansielle aktiver til salg i current-assets.  

Ændringer til dagsværdien indregnes ligeledes direkte på egenkapitalen via anden 

totalindkomst. 

Den primære forskel mellem indregning af kryptovaluta som henholdsvis finansielle aktiver 

til salg og immaterielle aktiver, er således klassifikationen af selskabets beholdning, der 

ændres fra at være current assets til non-current assets. 

 

10.3 IAS 2, Varebeholdninger 
Varebeholdninger defineres i IAS 2, som aktiver: 

 Som besiddes til videresalg som led i det normale forretningsforløb 

 Under fremstilling med henblik på et sådant salg, eller 

 I form af råvarer og hjælpematerialer til brug i produktionsprocessen eller levering af 

tjenesteydelser 
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Varebeholdninger omfatter varer, der ikke er solgt på balancedagen og besiddes med 

videresalg for øje som led i et normalt forretningsforløb. 

Varebeholdninger skal måles til den laveste værdi af anskaffelses- eller kostpris og 

nettorealisationsværdien, eftersom varebeholdningers kostpris ikke nødvendigvis er 

genindvindelig, hvis eksempelvis salgspriserne er faldet, eller varen helt eller delvist er 

ukurant. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end anskaffelses- eller kostprisen, 

nedskrives værdien af varen til denne lavere nettorealisationsværdi. 

Alternativt muliggør IAS 2 måling af kryptovaluta til dagsværdi, om end det kræves, at 

virksomheden er at klassificere som varemægler som defineret i IAS 2.5: ”Varemæglere 

køber eller sælger varer for egen eller andres regning”. Varebeholdninger omfattet af IAS 2.5 

anskaffes hovedsageligt med henblik på salg inden for en overskuelig fremtid og for at skabe 

en gevinst gennem udsving i pris eller mæglerens margin.  

 

Såfremt Bitcoin Group SE havde indregnet og målt deres beholdning af kryptovaluta i 

henhold til IAS 2, Varebeholdninger, som anvendt i årsrapporten for DigitalX Ltd. ville disse 

fortsat være indregnet i current assets, om end på en særskilt linje benævnt 

varebeholdninger.  

Varemæglere, der måler deres beholdning af kryptovaluta til dagsværdi med fradrag af 

salgsomkostninger efter IAS 2.5, indregner ændringer i denne værdi i resultatet for det 

regnskabsår, hvor ændringen er sket. Såfremt Bitcoin Group SE’s beholdning af kryptovaluta 

i stedet var indregnet som varebeholdninger, ville ændringer i dagsværdien i stedet være 

indregnet i resultatopgørelsen og påvirke årets resultat, modsat den nuværende 

indregningsmetode hvor ændringer i dagsværdien indregnes direkte i egenkapitalen via 

anden totalindkomst. 

 

10.4 Konsekvenser for Bitcoin Group SE’s årsregnskaber for perioden 2015-2017 
Med afsæt i Bitcoin Group SE’s årsregnskaber for perioden 2015-2017 og standarderne, der 

anvendes i praksis, vil nærværende afsnit indeholde en analyse af de regnskabsmæssige 

konsekvenser ved de forskellige standarder og indregningsmetoder. 

Bitcoin Group SE’s resultatopgørelse og balance for perioden 2015-2017 er illustreret ved 

anvendelse af de ovenfor angivne standarder og indregningsmetoder jf. bilag 1-3 hvortil der 

henvises. 

Nøgletal ved anvendelse af henholdsvis IAS 2, IAS 38 og IAS 39 er illustreret og skematiseret 

nedenfor. Blå markeringer angiver de nøgletal, der ændres ved ændret metode for 

indregning og måling: 
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Figur 15 – Nøgletal for Bitcoin Group SE ved anvendelse af IAS 39, IAS 38 og IAS 2 (Egen tilvirkning) 

 

Figuren er endvidere angivet i fuld størrelse i bilag 4. Nøgletallene er beregnet efter formler 

angivet i bilag 6. 

Konsekvenserne ved ændring i standard fra IAS 39 til hhv. IAS 38 og IAS 2 er illustreret og 

skematiseret nedenfor. Ændringerne er angivet i absolutte værdier og udtrykker forskellen 

til disse værdier efter IAS 39. 

 

Figur 16 – Ændringer i nøgletal for Bitcoin Group SE ved anvendelse af IAS 38 og IAS 2 (Egen tilvirkning) 
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10.4.1 IAS 38, Immaterielle aktiver 

Ændringen af indregningen af kryptovaluta fra IAS 39, Finansielle instrumenter, til IAS 38, 

Immaterielle aktiver, får ikke umiddelbart de store konsekvenser for Bitcoin Group SE’s 

nøgletal for perioden 2015-2017. 

Ændringen får dog den konsekvens, at selskabets likviditetsgrad falder væsentligt i perioden 

2015-2017, da ændringen medfører, at selskabets beholdning af kryptovaluta klassificeres 

som værende langfristede aktiver modsat selskabets nuværende klassifikation som 

kortfristede aktiver efter IAS 39, Finansielle instrumenter.  

Current assets falder henholdsvis EUR 41,5 mio., EUR 2,0 mio. og EUR 1,2 mio. for 2017, 

2016 og 2015, havde Bitcoin Group SE anvendt IAS 38 i stedet for IAS 39. Tilsvarende stigning 

ses i non-current assets. 

Likviditetsgraden viser forholdet mellem virksomhedens kortfristede aktiver og forpligtelser 

og er således et udtryk for virksomhedens kortfristede likviditet, der bruges til at vurdere en 

virksomheds evne til at betale sine kortfristede forpligtelser efterhånden som disse forfalder. 

Ved indregning og måling af kryptovaluta efter IAS 38, fremstår Bitcoin Group SE således 

svagere i forhold til at kunne betale sine kortfristede forpligtelser efterhånden som disse 

forfalder. 

Den primære årsag til, at ændringen fra IAS 39 til IAS 38 ikke har stor effekt på Bitcoin Group 

SE’s årsrapporter for perioden 2015-2017 kan henføres til, at dagsværdireguleringer af 

selskabets beholdning af kryptovaluta indregnes i anden totalindkomst efter begge 

standarder. 

IAS 2, Varebeholdninger, der behandles i efterfølgende afsnit, muliggør indregning af 

dagsværdireguleringer på kryptovaluta i resultatopgørelsen, såfremt virksomheden er at 

betragte som varemægler i henhold til IAS 2.5. 

 

10.4.2 IAS 2, Varebeholdninger 

Ændringen af indregning og måling af kryptovaluta fra IAS 39 Finansielle instrumenter til IAS 

2 Varebeholdninger medfører, at dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen i 

stedet for anden totalindkomst. Denne ændring har således en stor påvirkning på Bitcoin 

Group SE’s årsregnskaber for perioden 2015-2017, da både gross profit, EBIT og årets 

resultat vil være påvirket heraf. 

Gross profit og EBIT stiger henholdsvis EUR 36,7 mio., EUR 1,5 mio. og EUR 0,7 mio. for 2017, 

2016 og 2015, havde Bitcoin Group SE anvendt IAS 2 i stedet for IAS 39. 

Kursen på selskabets beholdning af kryptovaluta, primært Bitcoin, har været stigende i 

perioden 2015-2017, hvorfor ændringen i beholdningens dagsværdi medfører, at Bitcoin 

Group SE havde indregnet disse indtægter i resultatopgørelsen i hvert af de pågældende 

regnskabsår, havde de anvendt IAS 2, Varebeholdninger. 
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Som det fremgår af ovenstående analyse og sammenligning af nøgletal, vil ændringen til IAS 

2 have en væsentlig positiv indvirkning på Bitcoin Group SE’s resultater for perioden 2015-

2017. EBIT går fra at være negativ i både 2015 og 2016, til, ved anvendelse af IAS 2, at være 

positiv. Tilsvarende ses en markant stigning i EBIT for 2017.  

Indregning af ændringer i dagsværdien i resultatopgørelsen for perioden 2015-2017 får 

tilsvarende positiv effekt på Bitcoin Group SE’s nøgletal i denne periode. 

Både gross margin, der udtrykker forholdet mellem omsætning og COGS, og EBIT margin, der 

udtrykker forholdet mellem omsætning og EBIT, stiger henholdsvis 290 %-point, 131 %-point 

og 94 %-point for 2017, 2016 og 2015 som følge af at ændringer i dagsværdien indregnes i 

resultatopgørelsen. 

Tilsvarende positive effekt ses på afkastningsgraden, der opgøres som forholdet mellem 

resultat før finansielle poster og samlede aktiver, og således måler hvorvidt virksomheden er 

i stand til at generere overskud på baggrund af den indskudte kapital. Afkastningsgraden ved 

anvendelse IAS 2 stiger henholdsvis 69 %-point, 22 %-point og 13 %-point i årene 2017, 2016 

og 2015. 

Egenkapitalforretningen, der måler egenkapitalens afkast, dvs. investorernes afkast af den 

investerede kapital, påvirkes ligeledes af at ændringer i dagsværdien indregnes i 

resultatopgørelsen. For Bitcoin Group SE stiger egenkapitalforretningen henholdsvis 96 %-

point, 24 %-point og 13 %-point for årene 2017, 2016 og 2015. Endeligt fremstår også 

resultat pr. aktie væsentligt bedre, da det stiger henholdsvis EUR 7,34, EUR 0,3 og EUR 0,13 i 

årene 2017, 2016 og 2015, hvilket giver investorerne et indtryk af at selskabet er bedre til at 

forrente den investerede kapital, end tilfældet er ved anvendelse af IAS 39. 

Modsat IAS 38, får anvendelsen af IAS 2 ingen indvirkning på selskabets likviditetsgrad, da 

virksomhedens klassifikation af kryptovaluta fortsat klassificere som current assets efter IAS 
2. 

 

10.5 Sammenfatning af identificerede forhold 
Som det fremgår af ovenstående, er der stor forskel på, hvilken standard virksomhederne i 

praksis refererer til ved indregning og måling af kryptovaluta i årsregnskaber aflagt efter 

IFRS. På baggrund af praksis synes generelt enighed om, at kryptovaluta bør måles til 

dagsværdi, hvilket antageligt er et resultat af volatiliteten i værdien af kryptovalutaer, der 

som tidligere nævnt, har fluktueret markant over de seneste år.  

Praksis giver ikke klare indikationer på konsensus om den regnskabsmæssige behandling. I 

ovenstående udvalgte årsrapporter indregnes, måles og præsenteres kryptovaluta i henhold 

til tre forskellige standarder: 

 IAS 2, Varebeholdninger 

 IAS 38, Immaterielle aktiver 

 IAS 39, Finansielle instrumenter 
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Valget af standard afgør, hvorvidt dagsværdireguleringer af kryptovaluta skal indregnes i 

resultatopgørelsen eller direkte i egenkapitalen via anden totalindkomst. Tilsvarende 

påvirker valget af standard hvorvidt kryptovaluta indregnes som current eller non-current 

assets.  

Analysen af konsekvenser ved anvendelse af de forskellige standarder til indregning og 

måling af kryptovaluta viser, at valget af standard har en stor påvirkning på, hvordan 

virksomhedens finansielle stilling og indtjening fremstår, lige som det kan have stor 

indflydelse på virksomhedens nøgletal. Analysen viser, at valget af standard har fundamental 

påvirkning på Bitcoin Group SE’s finansielle stilling og nøgletal i perioden 2015-2017, der ved 

anvendelse af IAS 2 fremstår væsentligt bedre end de andre alternativer. 

Det synes ikke i tråd med formålet om sammenlignelighed, som beskrevet i IAS 1.1 og 

begrebsrammen, at der i praksis anvendes flere forskellige standarder til behandling af ét 

aktiv, hvor disse standarder har vidt forskellig indvirkning på indregning og måling samt store 

konsekvenser for hvordan årsregnskabet og virksomhedens finansielle stilling og indtjening 

fremstår. 

I efterfølgende afsnit videreføres disse observationer i forbindelse med interview af 

repræsentanter fra revisionshuses faglige afdelinger, lige som resultaterne foreligges 

Nordea, for at få deres vurdering af om valget af regnskabsstandard påvirker långivningen, 

samt bankens generelle holdning til kryptovaluta. 
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11 Analyse af interview med repræsentanter fra faglige afdelinger i 
anerkendte revisionsvirksomheder 

Nærværende afsnit tager udgangspunkt i foretagne interviews af specialister inden for de 

internationale regnskabsstandarder, IFRS, fra anerkendte revisionshuses faglige afdelinger. 

Interviews er foretaget med afsæt i ovenstående analyse af de nuværende internationale 

regnskabsstandarder og vurdering af, hvorvidt de pågældende standarder favner 

kryptovaluta i sin nuværende udformning og, om der er udfordringer forbundet med den 

regnskabsmæssige behandling.  

Formålet med de foretagne interviews er at supplere den af forfatterskabet udarbejdede 

analyse af de internationale regnskabsstandarder med faglige specialisters synspunkter og 

vurdering af mulighederne for indregning og måling af kryptovaluta efter gældende 

regnskabsstandarder. De udførte interviews er således tiltænkt at have en uddybende og be- 

eller afkræftende påvirkning på den af forfatterne udførte analyse i kapitel 8 og 9. Endvidere 

anvendes eksperternes synspunkter til vurdering af eventuelt manglende eller uklar 

guidance i de nuværende regnskabsstandarder.  

 

11.1 Indhold og struktur 
Interviewguide 

Forud for de foretagne interviews er der udformet en interviewguide med henblik på at 

guide såvel interviewer som respondent. Interviewguiden er endvidere udarbejdet med det 

formål at give respondenten mulighed for at forberede sig. Dette ud fra et ønske om 

dybdegående besvarelser. 

Den udarbejdede interviewguide er udformet ens for alle respondenter med henblik på at 

give respondenterne de samme forudsætninger for besvarelse samt give et 

sammenligningsgrundlag i den videre analyse. De foretagne interviews vil alle blive indledt 

med en præsentation af baggrunden for specialets udformning samt formålet og 

anvendelsen af interview. 
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Interviewguiden er udformet således, at respondenten besvarer spørgsmål med 

udgangspunkt i egne fagprofessionelle vurderinger. Interviewguiden er inkluderet i bilag 7, 

som fremsendt til respondenter. 

Interviewguiden er opdelt i følgende 4 trin: 

1. Præsentation 

2. Nuværende IFRS standarder og eventuelle udfordringer 

3. Generelle forbedringsforslag 

4. Kryptovaluta i fremtiden  

 

De udførte interviews er struktureret efter ovenstående opbygning. Indledningsvist 

præsenterer respondenten sin baggrund og nuværende tilknytning, som danner grundlaget 

for deres rolle som specialist inden for årsregnskaber aflagt efter IFRS.  

Herefter gennemgås forfatterskabets definition af kryptovaluta samt hovedtrækkene i 

forfatterskabets analyse af nuværende regnskabsstandarder. Der er i denne sekvens 

opfordret til, at respondenten bryder ind med spørgsmål, hvis relevant. Herefter opfordres 

respondenten til at give deres synspunkt på, hvorledes indregning og måling bør ske.  

Det forventes, ud fra den foretagne analyse i kapital 8, at respondenterne ikke nødvendigvis 

kan give et entydigt svar, hvorfor der er lagt op til en drøftelse af forudsætninger og 

omstændigheder, der kunne muliggøre indregning og måling efter nuværende 

regnskabsstandarder samt en diskussion af, om der kan være behov for udarbejdelse af en 

ny standard eller tilpasning af en eksisterende standard.  

Afslutningsvis drøftes respondentens syn på kryptovaluta i fremtiden, og hvordan dette vil 

påvirke en eventuel udstedelse eller tilretning af regnskabsstandarder.  

 

11.2 Resultater af interviewundersøgelse 
 

11.2.1 TRIN 1: Præsentation 
De udvalgte respondenter består af Søren Kok Olsen fra EY, Jan Fedders fra PwC og Jane 

Thorhauge Møllmann fra KPMG. Alle respondenter har tilknytning til deres respektive 

arbejdsgivers faglige afdelinger, lige som de er tilknyttet globale IFRS netværk i respektive 

revisionshuse. Søren Kok Olsen og Jan Fedders er endvidere uddannede statsautoriserede 

revisorer.   

Søren Kok Olsen er partner i EY’s faglige afdeling, hvor han også er medlem af EY’s 

internationale IFRS netværk. Han er endvidere medlem af European Financial Reporting 

Advisory Group, EFRAG, hvis mission er at tjene Europas offentlige interesse ved at udvikle 

og fremme europæiske synspunkter på området for finansiel rapportering, og at sikre, at 

disse synspunkter tages behørigt i betragtning i IASB’s proces for standardudarbejdelse og i 

relaterede internationale debatter.  Søren er endvidere medlem af EFRAG TEG, der laver 
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faglige analyser af nye standarder udstedt af IASB, inden de implementeres i europæisk 

lovgivning.  

Jan Fedders er partner i PwC’s faglige afdeling og akkrediteret IFRS partner. Han er ud over 

hans virke som revisor også medforfatter af bogen ”Årsrapport efter internationale 

regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS”, der giver et samlet overblik over indholdet 

af de internationale regnskabstandarder.  

Jane Thorhauge Møllmann er Senior Manager i KPMG’s faglige afdeling, hvor hun arbejder 

med fortolkning og formidling af både internationale regnskabsstandarder og dansk 

lovgivning. Hun har endvidere erfaring fra det private erhvervsliv, hvor hun har arbejdet med 

implementering af IFRS for store danske virksomheder.   

11.2.2 TRIN 2: Nuværende IFRS standarder og eventuelle udfordringer 
Søren understreger, at førend man kan begynde at overveje, hvordan kryptovaluta skal 

indregnes i IFRS årsregnskabet, er det vigtigt først at vurdere, hvorledes kryptovaluta kan 

defineres. Herefter er det væsentligt at klarlægge, hvorledes aktivet indgår i virksomhedens 

drift. Altså, hvordan virksomheden bruger aktivet, og hvilken rolle aktivet spiller i 

virksomheden.  

Indledningsvist erklærer Søren sig enig i den definition af kryptovaluta, som forfatterskabet 

har udarbejdet og som fremgår af afsnit 5.1. Søren uddyber, at det er afgørende, hvilken 

rolle, aktivet spiller i virksomheden, da der kan være tale om både en vare og en form for 

investering. Dette vil påvirke, hvordan aktivet skal indregnes.  

Alle interviewede specialister er enige om, at kryptovaluta har mange lighedspunkter med 

traditionel valuta og af mange, herunder både regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere, 

betragtes som en form for valuta. Men uagtet, at kryptovaluta indgår i virksomhedens drift 

som et betalingsmiddel eller som en investering, opfylder aktivet ikke definitionen på penge, 

da en af forudsætningerne herfor er anerkendelse af centralbanker og regeringer. Grundet 

den historiske volatilitet i værdien, kan der heller ikke være tale om cash equivalents, da IFRS 

9 og IAS 39 stiller krav om en forholdsvis stabil værdi, såfremt klassifikation som cash 

equivalents skal være mulig. IFRS 9 regulerer også, hvornår aktiver kan betragtes som andre 

finansielle aktiver. Andre finansielle aktiver defineres ud fra, at der eksisterer en kontraktlig 

ret til at modtage kontanter eller et andet finansielt aktiv. Eftersom dette ikke gør sig 

gældende ved kryptovaluta, er klassifikation som et finansielt aktiv efter IFRS 9 heller ikke 

mulig. Dette er altså uagtet, om virksomheden modtager kryptovaluta som betaling fra 

kunder, eller har investeret overskydende likviditet i kryptovaluta, så kan indregning ikke ske 

efter IFRS 9.  

Søren Kok påpeger, at der foreligger en mulighed for indregning for de virksomheder, der 

handler med kryptovaluta som led i deres primære drift. For disse virksomheder, vil 

kryptovaluta udgøre et varelager, hvorved indregning kan ske efter IAS 2. Men han 

understreger i samme forbindelse, at det vil være et meget begrænset antal virksomheder, 

der kan placere sig selv i denne kategori.  
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Desuden er udgangspunktet for den efterfølgende måling af aktivet efter IAS 2, at der 

anvendes kostpris. Det har den konsekvens, at værdiændringer af aktivet alene kan 

indregnes, hvis der er tale om nedskrivning i forhold til kostprisen. Søren vurderer, at dette 

er meget uhensigtsmæssigt i forhold til måling af kryptovaluta, da historikken viser store 

udsving i værdien. IAS 2 muliggør måling til dagsværdi for de virksomheder, der kan 

karakteriseres som brokere eller tradere. Søren forklarer dette med, at brokere og tradere 

handler aktiver med hensigten om kortsigtet ejerskab med en positiv værdistigning. Disse 

virksomheder lever af at handle med aktiver på denne måde, hvorved måling til dagsværdi 

giver bedst mening, hvilket IAS 2.5 giver mulighed for.  

Alle specialisterne er enige om, at man på baggrund af de kendetegn, der kan udledes af 

kryptovaluta, kan indregne kryptovaluta efter IAS 38. Søren siger følgende: ”Man vil derfor 

nok ende i IAS 38, der vedrører immaterielle aktiver, da der er tale om et ikke-monetært aktiv 

uden fysisk substans”. Men dette er ikke uden udfordringer. For selvom, kryptovaluta kan 

klassificeres som et immaterielt aktiv, er der udfordringer forbundet med den efterfølgende 

måling. Jan forklarer, at IAS 38 som udgangspunkt medfører måling til kostpris med fradrag 

af afskrivninger. Kryptovaluta kan efter Jans opfattelse defineres som et aktiv med 

udefinerbar levetid, hvorfor der ikke vil ske afskrivning. Men udfordringen består, idet 

aktivets volatile værdi betyder, at måling bør ske til dagsværdi. Dette er alle specialister 

enige om. IAS 38 muliggør måling til dagsværdi alene i de tilfælde, hvor dagsværdien findes 

på et aktivt marked. Dette er defineret som niveau 1 i dagsværdihierarkiet, som beskrevet i 

IFRS 13 om dagsværdimåling.  

IFRS giver således mulighed for indregning af kryptovaluta som et immaterielt aktiv efter IAS 

38 med måling til dagsværdi efter IFRS 13, forudsat dagsværdien kan findes på et aktivt 

marked. Søren mener også, at dette ikke i sig selv vil muliggøre måling til dagsværdi for alle 

typer kryptovaluta. Definitionen af et aktivt marked er ikke helt klart defineret i 

standarderne, hvorfor der kan opstå tvivl om, hvorvidt markedet, hvor værdien af 

kryptovalutaen kan findes, kan defineres som aktivt. Søren uddyber dette med, at det er 

uvist, hvor mange transaktioner og mulige købere, som markedet giver adgang til, der skal 

være tilstede, før markedet kan kategoriseres som aktivt. 

Dertil følger det af IAS 38 ved anvendelse af måling til dagsværdi, at værdireguleringer skal 

føres via anden totalindkomst, som i balancen er placeret som en særskilt post under 

egenkapitalen. Det har den konsekvens, at de løbende værdireguleringer ikke påvirker årets 

resultat i resultatopgørelsen. Specialisterne er også enige om, at dette ikke er 

hensigtsmæssigt.   

 

11.2.3 TRIN 3: Generelle forbedringsforslag 
Respondenterne er enige om, at der ikke er væsentlige udfordringer for de virksomheder, 

der kan kategoriseres som brokere, idet disse kan indregne kryptovaluta som 

varebeholdning med måling til dagsværdi.  
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Respondenterne er alle enige om, at der ved klassifikation som immaterielt aktiv efter IAS 38 

er udfordringer forbundet med opgørelsen af dagsværdien efter IFRS 13. Først er der 

udfordringen med, at værdiregulering på nuværende tidspunkt føres via anden 

totalindkomst over egenkapitalen. Værdireguleringerne påvirker således ikke årets resultat i 

resultatopgørelsen. Alle respondenter er enige om, at dette er uhensigtsmæssigt. 

Værdireguleringerne bør føres via resultatopgørelsen. 

Derudover er alle specialisterne enige om, at der også kan være udfordringer med 

opgørelsen af dagsværdien. IAS 38 tillader på nuværende tidspunkt alene dagsværdimåling, 

hvis denne kan findes på et aktivt marked – niveau 1 i dagsværdihierarkiet efter IFRS 13. 

Udfordringerne består ifølge specialisterne i, hvornår et marked kan karakteriseres som 

aktivt. IFRS 13 giver ikke vejledning, der er tilstrækkeligt konkret til at vurdere dette, idet 

nogle kryptovalutaer handles dagligt af folk i hele verden, mens andre handles sjældnere og 

mere lokalt. Derudover er der udfordringer forbundet med den store volatilitet i værdien af 

kryptovaluta. De store udsving bevirker, at værdien på balancedagen kan være væsentligt 

højere eller lavere end bare få dage før eller efter balancedagen.  

Respondenterne har delte meninger om, hvordan udfordringerne løses bedst. Søren er af 

den holdning, at ovenstående udfordringer er af en karakter og omfang, der gør det 

vanskeligt at imødekomme alle udfordringerne ved udstedelse af et fortolkningsbidrag. Han 

mener derfor, at der er behov for en helt ny standard. Den nye standard skal således ifølge 

Søren oprette en ny aktivtype, tillade måling til dagsværdi via resultatopgørelsen samt 

beskrive, hvilke omstændigheder dette kan ske under. Derudover skal den nye standard 

indeholde tilstrækkelige oplysningskrav. Inspiration hertil kan hentes i IFRS 9 og IFRS 7. Dertil 

bør oplysningerne forklare det forretningsmæssige grundlag for en investering i kryptovaluta 

samt de risici, der er forbundet hermed. Dette kunne med fordel være en følsomhedsanalyse 

samt værdiudviklingsoversigt.  

Jane og Jan er af den overbevisning, at udfordringerne ikke er af en karakter, der ikke 

muliggør indarbejdelse i nuværende standarder, enten ved konkret tilpasning eller ved 

udstedelse af fortolkningsbidrag. De er enige i, at måling bør ske til dagsværdi via 

resultatopgørelsen. Dette vil skulle indarbejdes i IAS 38 eller reguleres i form af et 

fortolkningsbidrag. Både Jan og Jane mener dog, at det vil være relevant, at en ændring til 

standarden eller et fortolkningsbidrag beskriver, hvilke oplysninger, der skal gives i 

tilknytning til kryptovaluta. De mener, at IAS 38 og IFRS 13 tilsammen udgør et solidt 

grundlag for de oplysninger, der skal gives, men mener dog, at disse bør suppleres med 

oplysninger omkring følsomhed og værdiudvikling over en relevant periode, der godt kunne 

gå ud over selve regnskabsperioden. Eksperterne er alle enige om, at der kan hentes 

inspiration til de konkrete oplysninger i IFRS 7 og IFRS 9.  

Respondenternes synspunkter på udvalgte emner med relevans for dette specialets 

problemformulering er skildret i nedenstående tabel.  
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Tabel 3 – Oversigt over repræsentanter fra faglige afdelingers vurdering (egen tilvirkning) 

 

11.2.4 TRIN 4: Kryptovaluta i fremtiden 
Respondenterne er enige om, at de nuværende muligheder for regnskabsmæssig behandling 

beror på, at indregning ikke kan ske efter IFRS 9, selvom dette intuitivt virker mest oplagt, 

hvis kryptovaluta spiller en rolle som et form for betalingsmiddel eller investering på lige fod 

med aktier eller obligationer. Den manglende anerkendelse af centralbanker og regeringer 

samt store værdiudsving forhindrer dog dette på nuværende tidspunkt. Afhængigt af, 

hvordan dette politiske forhold udvikler sig, vil en accept fra centralbanker og regeringer 

betyde, at kryptovaluta kan indregnes efter IFRS 9 som likvider, hvilket ville eliminere mange 

af udfordringerne ved indregning efter IAS 38, idet måling kan ske til dagsværdi via 

resultatopgørelsen og give flere relevante oplysninger efter IFRS 9 og følgelig IFRS 7, om end 

dette ikke vil fjerne alle uhensigtsmæssigheder.  

Søren vurderer, at der er enighed globalt om, at der er behov for yderligere guidance, hvilket 

også understreges af, at den japanske standardsætter har udgivet en standard og de 

australske og canadiske standardsættere har udgivet vejledninger inden for området. Tillige 

er IASB påbegyndt et forskningsprojekt, som efter Sørens erfaring tager 5-10 år at 

færdiggøre. Der kan dog på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, hvorvidt IASB i 
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forbindelse hermed afdækker et behov for yderligere vejledning i form af standarder eller 

fortolkningsbidrag.  

Respondenterne er alle enige om, at hvorvidt der kommer en ny regnskabsstandard, 

tilpasning til eksisterende eller et fortolkningsbidrag afhænger helt af, hvordan brugen og 

omfanget af kryptovaluta udvikler sig over de næste par år. IASB vurderes således kun at 

ville gribe ind, såfremt udviklingen fortsætter og udbredelsen af kryptovaluta fortsætter.  
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12 Analyse af interview med Nordea 

Dette afsnit tager udgangspunkt i foretagne interview af bankrådgiver fra Nordea. 

Interviewet er foretaget med afsæt i ovenstående konsekvensanalyse af de i praksis 

anvendte metoder for indregning og måling af kryptovaluta, som er behandlet i kapitel 10.   

Det er relevant at involvere bankernes synspunkter i dette speciale, da banken er en vigtig 

samarbejdspartner og regnskabsbruger i de fleste virksomheder. Forfatterskabet anser det 

for relevant at undersøge, hvorvidt de identificerede forskelle i praksis anvendte metoder for 

indregning og måling af kryptovaluta, påvirker bankens vurdering af virksomheden, herunder 

også, om den anvendte metode for indregning og måling kan tænkes at påvirke en 

virksomheds muligheder for at opnå finansiering i banken. 

 

12.1 Indhold og struktur 
Interviewguide 

Forud for det foretagne interview er der udformet en interviewguide med henblik på at 

guide såvel interviewer som respondent. Interviewguiden er endvidere udarbejdet med det 

formål at give respondenten mulighed for at forberede sig med ønsket om dybdegående 

besvarelser. 

Interviewguiden er inkluderet i bilag 11, som fremsendt til respondenten. Interviewet er 

transskriberet og forefindes bilag 12. 

Interviewguiden er opdelt i følgende 5 trin: 

1. Præsentation 

2. Bankens vurdering og politik omkring kryptovaluta 

3. Værdiansættelse og sikkerhedsstillelse i kryptovaluta 

4. Kryptovaluta og kreditvurdering 

5. Kryptovaluta i fremtiden  
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Det udførte interview er struktureret efter ovenstående opbygning. Indledningsvist 

præsenterer respondenten sin baggrund og nuværende tilknytning, som danner grundlaget 

for deres rolle som ekspert inden for det emnefelt, som interviewet omhandler.  

Herefter gennemgås forfatterskabets definition af kryptovaluta samt hovedtrækkene i 

forfatterskabets analyse af nuværende praksis for indregning og måling af kryptovaluta 

samt, hvilke konsekvenser dette har for årsregnskabet, herunder nøgletal. Der er i denne 

sekvens opfordret til, at respondenten bryder ind med spørgsmål, hvis relevant. Herefter 

opfordres respondenten til at redegøre for sit og bankens synspunkt vedrørende de i 

interviewguiden fremsatte områder 2-4.   

Afslutningsvis drøftes respondentens syn på kryptovaluta i fremtiden, og hvordan dette vil 

påvirke bankens syn på og politik omkring kryptovaluta generelt men også i forbindelse med 

en långivnings- og kreditvurderingssituation.  

 

12.2 Resultat af interviewundersøgelse 
 

12.2.1 TRIN 1: Præsentation  

Respondenten er bankrådgiver, Christian Mørk. Han har været ansat i Nordea i 8 år. Hans 

uddannelsesmæssige baggrund består af finansøkonom uddannelsen samt en HD i 

investering og finansiering. Derudover har han gennemført Nordeas interne 

akademiuddannelse i finansiel rådgivning.  

 

12.2.2 TRIN 2: Bankens vurdering og politik omkring kryptovaluta 

Kryptovaluta blev af bankfolk betragtet som det nye sort. Der var en mærkbar hype omkring 

fænomenet, hvilket efter Christians vurdering var medvirkende til, at mange bankfolk i 

begyndelsen af opblomstringen i løbet af 2016 og 2017 købte kryptovaluta. Især Bitcoin var 

populært blandt bankfolkene. I takt med den store udvikling i værdi og antal af handlende 

kom kryptovaluta også på den politiske dagsorden og i mediernes søgelys. Som resultat 

heraf endte det også på dagsordenen for ledelsen i Nordea, der valgte at forbyde al handel 

og rådgivning med kryptovaluta for bankens ansatte. Det var særligt det forhold, at man ikke 

havde nok kendskab til, hvad det egentlig var for en størrelse og de risici og potentielle 

konsekvenser, der var forbundet hermed, der blev lagt vægt på fra bankens ledelse, da de 

annoncerede dette for medarbejderne. Nordeas politik er fortsat, at banken ikke handler 

med, rådgiver om eller opbevarer kryptovaluta. De vil ganske enkelt ikke have noget med 

det at gøre. Banken anser ikke kryptovaluta som penge på lige fod med øvrige valutaer. 

Christian fremhæver, at den manglende politiske accept af kryptovaluta samt den 

manglende anerkendelse fra centralbanker gør, at man ikke kan betragte det som penge.  
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12.2.3 TRIN 3: Værdiansættelse og sikkerhedsstillelse i kryptovaluta 

Når en virksomhed retter henvendelse til en bank med henblik på at få et lån, foretager 

banken en vurdering af virksomhedens økonomiske situation. Hvis det er en eksisterende 

kunde, tager banken udgangspunkt i de informationer, de har til rådighed via deres egne 

systemer og registreringer. For virksomheder vil processen altid omfatte, at banken 

indhenter de seneste 2-3 års årsregnskaber, som bruges til analyse af virksomhedens 

fremtidige tilbagebetalingsevne. I forbindelse med regnskabsanalysen foretages også en 

vurdering af, hvilke aktiver, der vil være brugbare som sikkerhedsstillelse, såfremt dette 

måtte blive relevant. Såfremt banken vurderer det nødvendigt at få sikkerhed for lånet, vil 

de indhente dokumentation for virksomhedens ejerskab af det pågældende aktiv, da dette 

er en forudsætning for, at aktivet kan anvendes som sikkerhedsstillelse. Når der stilles 

sikkerhed for et lån i et andet aktiv, er det afgørende for banken, at denne sikkerhedsstillelse 

kan gøres juridisk gældende. Altså, at banken kan foretage en sikringsakt ved eksempelvis 

tinglysning eller rådighedsberøvelse.  

Christian bemærker, at der ikke umiddelbart er mulighed for en sådan sikringsakt for så vidt 

angår kryptovaluta, hvorfor han ikke mener, at en virksomhed vil kunne anvende 

kryptovaluta som sikkerhedsstillelse. Han mener dog, at det måske er praktisk muligt at 

deponere sine kryptovaluta i banken i perioden for sikkerhedsstillelse, men da banken ikke 

anerkender kryptovaluta generelt, er han skeptisk overfor, om en sådan løsning vil blive 

accepteret af banken, henset til den generelle politik, at banken ikke beskæftiger sig med 

kryptovaluta.  

Da adspurgt omkring effekten af valgte regnskabspraksis for indregning og måling af 

kryptovaluta svarer Christian, at virksomhedens regnskabspraksis ikke har den store effekt 

på deres lånemuligheder, da bankens egen regnskabsanalyse omskriver værdierne af 

aktiverne i de tilfælde, hvor de ikke i forvejen måles til dagsværdi. Baggrunden herfor er, at 

banken er interesseret i, hvad aktiverne kan realiseres til med kort varsel, hvis det skulle 

blive nødvendigt i tilfælde af manglende tilbagebetaling på lån eller lignende. Han tilføjer 

hertil, at for så vidt angår kryptovaluta er det uden betydning, hvad de står indregnet til, da 

banken ikke tillægger disse værdi i forbindelse med en sikkerhedsstillelse eller lånoptagelse 

generelt.  

 

12.2.4 TRIN 4: Kryptovaluta og kreditvurdering 

Det fremgår af interviewet, at kreditvurderingsprocessen er omfattet af nogle af de samme 

steps som ved sikkerhedsstillelse. Kreditvurderingen foretages med hovedvægt på 

regnskabsanalyse, hvor virksomhedens pengestrømme, nøgletal, resultater og 

regnskabspraksis vurderes. Der hvor processen adskiller sig fra sikkerhedsstillelse er, at 

banken også laver en analyse af de fremtidige pengestrømme. Christian påpeger, at også når 

det kommer til kreditvurdering, vil kryptovaluta ikke tillægges en værdi.  
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Således lader det altså til, at en virksomhed ikke kan opnå en bedre kreditvurdering med 

fordelagtige renter og lånevilkår til følge på baggrund af deres ejerskab af kryptovaluta, da 

banken ikke vil tillægge disse en værdi. Det fremgår endvidere af interviewet med Christian, 

at det heller ikke har en betydning, hvordan virksomheden indregner og måler deres 

kryptovaluta, da bankens regnskabsanalyse vil korrigere for dette.   

 

12.2.5 TRIN 5: Kryptovaluta i fremtiden 

Da adspurgt til de fremtidige perspektiver ved kryptovaluta lægger Christian vægt på, at det 

vigtigste vil være, hvordan privatpersoners og virksomheders brug af kryptovaluta udvikler 

sig over de næste par år. Han vurderer ikke, at bankens syn på og politik omkring 

kryptovaluta vil ændre sig, før der kommer en eventuel godkendelse fra centralbankerne. 

Christian mener, at en sådan godkendelse har lange udsigter, da han ikke umiddelbart ser 

nogle fordele for centralbankerne og den finansielle sektor ved at anerkende kryptovaluta. 

Han påpeger, at med den nuværende samfundsstruktur og med tanke på den rolle, som den 

finansielle sektor spiller i samfundet, vil en anerkendelse af kryptovaluta alt andet lige stille 

bankerne svagere, da deres kunder vil have flere alternativer. Medmindre det kan lade sig 

gøre for bankerne at komme ind på dette marked og på den måde få en del af kagen, vil de 

givetvis ikke have den store interesse i at acceptere kryptovaluta.  
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13 Vurdering af tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed af gældende IFRS 
standarder 

Dette kapitel har, baseret på resultatet af de i specialet udførte analyser og undersøgelser, 

herunder analyse af interviews med repræsentanter for faglige afdelinger i anerkendte 

revisionshuse, til hensigt at vurdere tilstrækkeligheden og hensigtsmæssigheden af 

gældende IFRS regnskabsstandarder for så vidt angår den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta.  

13.1 Tilstrækkelighed 

Tilstrækkeligheden af gældende internationale regnskabsstandarder skal i denne 

sammenhæng sidestilles med, hvorvidt det rent faktisk er muligt at indregne kryptovaluta 

efter IFRS og herved undgå en situation, hvor en virksomhed køber et aktiv, som har en 

værdi, men som ikke kan indregnes i virksomhedens årsregnskab. Vurderingen heraf er 

baseret på den af forfatterskabet udførte analyse af kryptovaluta og resultatet heraf i form 

af den af forfatterskabet fremsatte definition af kryptovaluta samt analysen af gældende 

internationale regnskabsstandarder.  

Af analysen i kapitel 8 samt interview af specialister fra anerkendte revisionshuses faglige 

afdelinger fremgår det, at kryptovaluta alene overholder definitionen for immaterielle 

aktiver, som defineret af IAS 38, og varebeholdninger, som defineret i IAS 2, hvoraf 

sidstnævnte er under den forudsætning, at kryptovaluta besiddes med henblik på salg som 

led i virksomhedens almindelige drift.  

Det fremgår endvidere, at kryptovaluta ikke opfylder definitionen på et finansielt aktiv 

grundet den manglende anerkendelse fra regeringer og centralbanker, som er en 

forudsætning for en klassifikation som penge, og den store volatilitet i værdien af 

kryptovaluta bevirker, at der ikke er tale om et aktiv uden risiko for væsentlige 

værdiændringer, som kræves af aktiver klassificeret som likvidlignende. Det vurderes 

således, at kryptovaluta på nuværende tidspunkt ikke kan indregnes efter IFRS 9 som et 
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finansielt aktiv. Denne vurdering begrundes ud fra det manglende kontraktmæssige 

aftalegrundlag mellem to parter.  

Ovenstående årsager til at IFRS 9 på nuværende tidspunkt ikke finder anvendelse, kan ændre 

sig i fremtiden, hvorved ovenstående billede af indregningsmulighederne muligvis ændres. 

Ændres centralbankernes syn på kryptovaluta således, at det kan betragtes som et 

betalingsmiddel, vil dette åbne for anvendelse af IFRS 9 med indregning og klassifikation som 

kontanter. Det er forfatterskabets vurdering, at dette kan være medvirkende til, at IASB 

endnu ikke har foretaget en tilpasning eller udstedelse af en regnskabsstandard, da man 

afventer samfundsudviklingen for så vidt angår kryptovaluta og den finansielle verdens, 

herunder centralbankernes, svar herpå. 

De nuværende muligheder for indregning kan som nævnt snævres ind til IAS 2 og IAS 38. IAS 

2 vurderes af forfatterskabet ikke at være relevant for størstedelen af regnskabsaflæggere, 

da kryptovaluta som fænomen er forholdsvis nyt, hvorfor antallet af virksomheder, der 

handler med denne form for aktiv som led i deres primære drift, vurderes at være 

begrænset. Der vil for de fleste virksomheder derfor alene være mulighed for indregning 

efter IAS 38 som immaterielt aktiv. Som det også fremgår af interviews med specialister i 

kapitel 11, vurderes det, at kryptovaluta for langt de fleste virksomheder vil indgå som en 

form for investering. Altså som et alternativ til placering af overskydende likviditet i 

værdipapirer, guld og sølv mv. Det kan derfor diskuteres, om en klassifikation som et 

immaterielt aktiv er passende.  

De typiske aktivtyper, der klassificeres som immaterielle er goodwill, patenter og 

varemærker og rettigheder. Disse aktiver har alle på den ene eller anden vis en forbindelse 

til virksomhedens drift eller værdiskabelse. Det vurderes ikke, at kryptovaluta vil have den 

samme relation til virksomhedens drift som de øvrige aktiver. Dette efterlader spørgsmålet, 

om det er passende, at kryptovaluta klassificeres sammen med de øvrige immaterielle 

aktiver. Af interviewet med Søren Kok Olsen fra EY fremgår det, at han foreslår, at der 

udarbejdes en ny standard, der medfører oprettelsen af en ny aktivtype. Det er forfatternes 

vurdering, at dette ville være mest retvisende for de virksomheder, der anser kryptovaluta 

som et investeringsobjekt, der ikke har til hensigt at indgå i virksomhedens daglige drift.  

Med afsæt i ovenstående diskussion af tilstrækkeligheden af gældende internationale 

regnskabsstandarder vurderes det, at disse er tilstrækkelige som grundlag for indregning af 

kryptovaluta i årsregnskabet. Dette er til trods for, at standarderne for nuværende ikke 

tillader indregning og klassifikation i årsregnskabet som finansielle aktiver, penge eller som 

en form for investeringsaktiv. Vurderingen af tilstrækkeligheden beror på, at standarderne 

giver en mulighed for indregning, således at der ikke opstår en situation, hvor en virksomhed 

ejer et aktiv med en målbar værdi og i øvrigt opfylder begrebsrammens definition på et 

aktiv, men som ikke kan indregnes i årsregnskabet.  
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13.2 Hensigtsmæssighed 
Hensigtsmæssigheden af gældende internationale regnskabsstandarder skal i denne 

sammenhæng sidestilles med, hvorvidt regnskabsstandarderne muliggør en passende måling 

af kryptovaluta, der bibringer tilstrækkelig relevans og pålidelighed og herved sikrer den i 

begrebsrammen tilsigtede nytteværdi for regnskabsbruger, som behandlet i afsnit 7.1.6. 

 

13.2.1 IAS 38, Immaterielle aktiver 

Måling 

Kryptovaluta kan indregnes som et immaterielt aktiv, da det opfylder definitionen på dette. 

IAS 38 foreskriver som udgangspunkt måling til kostpris med fradrag for afskrivninger. Det er 

tidligere i kapitel 8 vurderet, at kryptovaluta bør måles til dagsværdi grundet stor volatilitet i 

værdien. IAS 38 indeholder en undtagelse til måling til kostpris, hvis der kan findes en 

dagsværdi efter niveau 1 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Det aktive marked, som de mest 

handlede kryptovalutaer vurderes at blive handlet på, vurderes således at muliggøre 

anvendelse af niveau 1 i dagsværdihierakiet. Dette betyder, at for de mest handlede og 

tilgængelige kryptovaluta er IAS 38 passende som grundlag for måling, da disse vurderes at 

blive handlet på et aktivt marked baseret på volumen af transaktioner og værdien heraf, 

samt adgangen til markedet. Det kan dog diskuteres, om der for de mindre almindelige 

kryptovalutaer, vil kunne argumenteres for et aktivt marked ud fra de nævnte 

forudsætninger.  

Det vurderes således tvivlsomt, at virksomheder, der investerer i de knapt så udbredte 

kryptovalutaer kan argumentere for måling til dagsværdi efter IAS 38. Disse vil således skulle 

måle kryptovaluta til kostpris. Det vurderes, at disse har ubestemmelig levetid, hvorved 

afskrivning ikke foretages. Der skal derimod laves en årlig vurdering af nedskrivningsbehov. 

Dette kan således også medføre en udfordring for regnskabsaflægger, da 

genindvindingsværdien, som udgøres af det højeste af dagsværdi med fradrag for 

salgsomkostninger og nytteværdien, kan være vanskelig af opgøre for kryptovaluta, når der 

ikke foreligger et aktivt marked. Således kan regnskabsaflægger ende med at skulle opgøre 

de fremtidige pengestrømme fra aktivet ved opgørelse af nytteværdien i forbindelse med en 

nedskrivningstest efter IAS 36. Jane Møllmann vurderer ikke, at der i de nuværende 

standarder er redegjort for, hvorledes denne nedskrivningstest skal foretages.  

Ved anvendelse af dagsværdi som grundlag for måling føres værdireguleringer via anden 

totalindkomst i egenkapitalen. Dette betyder i praksis, at de løbende værdireguleringer ikke 

påvirker årets resultat i resultatopgørelsen. Der er enighed blandt de adspurgte specialister, 

at dette ikke er hensigtsmæssigt, da de løbende værdireguleringer bør føres via 

resultatopgørelsen.  

På baggrund af ovenstående er det forfatterskabets vurdering, at IAS 38 i nogle tilfælde vil 

muliggøre måling af kryptovaluta til dagsværdi, som vurderes som den mest passende 
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målingsmetode. Standarden giver dog ikke mulighed for værdiregulering via 

resultatopgørelsen, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt.  

Det er forfatterskabets vurdering, at dette strider med det generelle formål med de 

internationale regnskabsstander, som behandlet i afsnit 7.1, omhandlende gennemsigtighed 

og ensartethed i finansiel rapportering. Som vist i kapitel 10 er der eksempler på, at 

virksomheder har anvendt forskellige metoder til indregning og måling af kryptovaluta. Disse 

forskelle medfører væsentligt forskellige nøgletal, hvilket er uhensigtsmæssigt med tanke på, 

at IFRS organisationens formål er at skabe gennemsigtighed og øge kvaliteten og 

ensartethed i årsregnskaber.  

 

Samlet set er det forfatterskabets vurdering, at IAS 38 på nuværende tidspunkt ikke muliggør 

en hensigtsmæssig måling af kryptovaluta, idet de løbende værdireguleringer ikke påvirker 

årets resultat. Konsekvenserne heraf, som behandlet i kapitel 9, er væsentlige, da de 

vurderes at påvirke det indtryk en regnskabslæser vil få af årsregnskabet.  

 

Oplysninger 

IAS 38 kræver endvidere, at der gives en række oplysninger om virksomhedens immaterielle 

aktiver. Der skal således oplyses om brugstiden af aktivet, anvendte afskrivningsmetode, den 

regnskabsmæssige bruttoværdi og akkumulerede afskrivninger ved regnskabsårets 

begyndelse og slutning, poster i resultatopgørelsen, hvori afskrivninger indgår samt en 

afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets begyndelse af slutning. Disse 

informationer inkluderes typisk i en anlægsnote, som viser udviklingen i den bogførte værdi 

af de immaterielle aktiver over regnskabsåret.  

Som tidligere nævnt giver oplysninger omkring afskrivningsperiode og metode for 

afskrivninger ikke relevant og brugbar information for regnskabsbruger, idet kryptovaluta 

vurderes at have en ubestemmelig levetid. Endvidere er det forfatterskabets og adspurgte 

specialisters vurdering, at kryptovaluta bør måles til dagsværdi. Det vurderes dog, at en 

skematisk trend oversigt over udviklingen i værdierne af kryptovaluta ville bringe værdi for 

regnskabsbruger. Det vurderes endvidere, at regnskabsbruger vil ønske informationer 

omkring udviklingen i dagsværdien historisk såvel som efter balancedagen for at kunne 

danne sig et indtryk af risikoen for værdiændringer for det pågældende aktiv. Derudover 

vurderes det, at regnskabsbruger, afhængigt af aktivets relative værdi i forhold til øvrige 

aktiver, vil ønske informationer omkring det pågældende aktiv, der kan give indblik i den 

anvendte værdiansættelsesmetode samt eventuelle begrænsninger og usikkerheder 

forbundet hermed. Endvidere kan der i nogle tilfælde være behov for flere konkrete 

oplysninger omkring de forretningsmæssige overvejelser forbundet med virksomhedens 

beholdning af og investering i kryptovaluta, som sammen med de øvrige oplysninger herom 

skal gøre regnskabslæser i stand til at vurdere risici og muligheder forbundet med en 

investering i kryptovaluta og herigennem også muliggøre, at regnskabslæser kan vurdere 
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ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer hvilket som behandlet i afsnit 7.1, også 

hører med til formålet med den finansielle rapportering. 

Nogle oplysninger vil være påkrævet jf. IFRS 13 om dagsværdimåling samt IAS 10 om 

begivenheder efter balancedagen.  

IFRS 13 afsnit 91 til 94 indeholder de specifikke oplysningskrav forbundet med aktiver målt 

til dagsværdi. Heraf fremgår det, at virksomheden skal give oplysninger, der hjælper 

regnskabslæseren med at forstå grundlaget for målingen af aktivet, herunder 

værdiansættelsesmetoden samt de væsentligste input, der indgår i værdiansættelsen. 

Derudover skal virksomheden oplyse, hvilket niveau i dagsværdihierakiet, som er anvendt 

ved værdiansættelsen. Ved anvendelse af niveau 1 i dagsværdihierakiet stiller standarden 

altså færre specifikke krav til, hvilke oplysninger regnskabet skal indeholde. IFRS 13 lægger 

således op til, at virksomheden til en vis grad selv skal vurdere, hvor mange og hvor 

detaljerede informationer, regnskabsbrugeren har brug for, når der er tale om niveau 1 i 

dagsværdihierakiet. Det er forfatterskabets vurdering, at det, henset til drøftelser om 

udfordringer med vurderingen af et aktivt marked i kapitel 8.3, ville være relevant at 

inkludere virksomhedens argumentation for, hvordan de vurderer det pågældende marked 

for aktivt og derved muliggør anvendelsen af niveau 1 i dagsværdihierakiet og dermed også 

måling af kryptovaluta til dagsværdi efter IAS 38. Der vil givetvis ikke være store udfordringer 

forbundet hermed for så vidt angår de mest almindelige kryptovalutaer, som eksempelvis 

Bitcoin, men for knapt så almindelige kryptovalutaer vurderes denne argumentation yderst 

relevant.  

IAS 10 fastlægger kravene til oplysning om begivenheder indtruffet mellem balancedagen og 

tidspunktet for årsregnskabets godkendelse. Af afsnit 11 og 21 af standarden fremgår det, at 

værdiændringer i aktiver eller valutakurser efter balancedagen skal oplyses i årsregnskabet, 

såfremt disse kan ændre regnskabslæserens opfattelse af årsregnskabet. Dette medfører, at 

en eventuel væsentlig værdiændring i kryptovaluta efter balancedagen skal oplyses som en 

efterfølgende begivenhed. Det er forfatterskabets vurdering, at disse oplysninger vil være 

tilstrækkelige til at dække informationsbehovet for så vidt angår værdiændringer efter 

balancedagen. Regnskabsbrugerens informationsbehov vurderes dog ikke udelukkende at 

vedrøre efterfølgende værdireguleringer. For at kunne danne sig et indtryk af de fremtidige 

risici og muligheder, vil det være relevant også at oplyse om den historiske værdiudvikling 

både i regnskabsåret og før. Som beskrevet i kapitel 10 er alle de adspurgte eksperter enige i 

relevansen af denne information.   

IAS 38, IFRS 13 og IAS 10 indeholder tilsammen grundlaget for oplysninger vedrørende 

kryptovaluta indregnet som et immaterielt aktiv efter IAS 38. Det er forfatterskabets 

vurdering, at standarderne tilsammen giver brugbare og relevante oplysninger, som gavner 

regnskabslæseren. Forfatterskabet vurderer dog, at de nuværende standarder ikke 

indeholder tilstrækkelige oplysningskrav for så vidt angår vurderingen af det aktive marked 

ved anvendelse af niveau 1 i dagsværdihierakiet. Endvidere indeholder standarderne ikke 

krav om, at virksomheden oplyser om værdiudviklingen over tid, medmindre denne er 
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ændret væsentligt i perioden mellem balancedagen og årsregnskabets godkendelse, hvorved 

regnskabslæseren ikke får tilstrækkelig med relevante oplysninger til at foretage sin 

vurdering af risiko og muligheder samt ledelsens forvaltning af ressourcerne.  

Det er således forfatterskabets vurdering, at de nuværende internationale 

regnskabsstandarder ikke er fuldt ud hensigtsmæssige som grundlag for oplysningerne om 

kryptovaluta i årsregnskabet.  

 

13.2.2 IAS 2, Varebeholdninger 

Måling 

For de regnskabsaflæggere, der ejer kryptovaluta som led i deres almindelige drift og derved 

anvender IAS 2 som grundlag for indregning og måling, vurderes der ikke at være 

uhensigtsmæssigheder forbundet med målingen, da denne kan ske til dagsværdi med 

værdiregulering i resultatopgørelsen i henhold til IAS 2. Denne målingsmetode er dog kun en 

mulighed, såfremt virksomheden kan karakteriseres som en varemægler efter IAS 2.5. For 

nærmere omkring definitionen herpå henvises til afsnit 8.6. Omfanget af virksomheder, der 

kan karakteriseres som varemæglere vurderes begrænset, hvorfor målingen til dagsværdi 

med værdireguleringer via resultatopgørelsen reelt kun være vil forbeholdt et lille udsnit af 

virksomheder.  

De virksomheder, der ikke kan karakteriseres som varemæglere skal derfor måle 

kryptovaluta til den laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi. Konsekvensen heraf 

er, at eventuelle værdistigninger ikke kan indregnes i virksomhedens årsregnskab. Til 

gengæld vil værdifald under kostprisen ved anskaffelse blive indregnet, idet 

nettorealisationsværdien i dette tilfælde vil være lavere end kostprisen. Senere 

værdistigninger kan indregnes men kun op til den beløbsmæssige kostpris ved anskaffelsen.  

IAS 2 som målingsgrundlag for kryptovaluta vil således være hensigtsmæssigt for de 

virksomheder, kan kategoriseres som varemæglere, da disse kan måle kryptovaluta til 

dagsværdi med værdireguleringer i resultatopgørelsen. For alle andre virksomheder har IAS 

2 de samme udfordringer, som behandlet for IAS 38, idet øvrige virksomheder ikke kan 

anvende dagsværdi. Dette vurderes uhensigtsmæssigt, da kryptovaluta som tidligere 

behandlet i afsnit 8.3, bør måles til dagsværdi.  

Opsummerende er det forfatterskabets vurdering, at IAS 2 er hensigtsmæssig som grundlag 

for måling af kryptovaluta for så vidt angår varemæglere. IAS 2 er ikke hensigtsmæssig som 

grundlag for måling af kryptovaluta for andre virksomheder, der handler med kryptovaluta 

som led i deres almindelige drift.  
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Oplysninger 

Det er interessant at vurdere, om oplysnings- og notekravene i IAS 2 resulterer i en 

tilstrækkelig grad af relevant og brugbar information for regnskabsbruger. Som beskrevet i 

afsnit 9.1 stiller IAS 2 krav om, at der for varebeholdninger beskrives den anvendte 

regnskabspraksis, værdien af varebeholdninger målt til dagsværdi, en af virksomheden 

passende opdeling af varebeholdningerne, samt hvis relevant beløbsmæssig angivelse af op- 

og nedskrivninger.  

Baseret på de nævnte oplysningskrav er det forfatterskabets vurdering, at kravene medfører 

relevante informationer for regnskabsbruger. Denne vurdering er foretaget ud fra en 

forventning om, at regnskabsbrugers primære informationsbehov vil være rettet mod 

dagsværdien og udviklingen i denne for at danne sig en forståelse af både værdien af aktivet 

men især også den tilknyttede risiko. Oplysningskravene vurderes således relevante og 

brugbare for så vidt angår kryptovaluta. Men som tidligere drøftet i afsnittet om oplysninger 

ved en klassifikation som immaterielt aktiv, vurderes det, at regnskabslæser vil efterspørge 

yderligere informationer end de, der som minimum kræves i IAS 2 og IFRS 13 ved måling til 

dagsværdi. Således vurderes det, at der vil være behov for fyldestgørende oplysninger 

omkring den anvendte værdiansættelsesmetode for fastsættelse af dagsværdien. Dette vil 

være relevant i tilfælde, hvor niveau 1 i dagsværdihierakiet anvendes. IAS 2 tillader også 

måling til dagsværdi ved niveau 2 og 3, som er beskrevet tidligere i afsnit 9.1. IFRS 13 

indeholder væsentligt flere oplysningskrav for niveau 2 og 3 end det er tilfældet for niveau 1, 

herunder specifikke forudsætninger og vurderinger samt usikkerheder forbundet med 

opgørelsen af dagsværdien. Ved anvendelse af niveau 2 og 3 er det forfatterskabets 

vurdering, at oplysningskravene er passende.  

Det er fortsat vurderingen, at regnskabslæser vil efterspørge informationer omkring 

værdiudviklingen over tid og efter regnskabsårets afslutning henset til volatiliteten i 

værdien. Endvidere vil regnskabslæser have behov for informationer omkring den 

forretningsmæssige baggrund for beholdning og investering i kryptovaluta.  

De to forskellige målingsmetoder, som følger af anvendelsen af IAS 2 afhængigt af, hvorvidt 

virksomheden kan kategoriseres som varemægler, medfører, at der for de virksomheder, der 

måler kryptovaluta til laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi ikke vil være 

påkrævet at give oplysninger omkring dagsværdien og metoderne for opgørelsen heraf. 

Dette medfører, at der for disse virksomheder er en risiko for, at regnskabslæser ikke får 

indsigt i risikoen henholdsvis muligheden for, at aktivet har en henholdsvis højere eller 

lavere værdi end det fremgår af årsregnskabet. Dertil vil standarderne ikke kræve, at 

virksomheden giver oplysninger omkring dette, selvom det skulle være tilfældet, hvilket 

vurderes særdeles uhensigtsmæssigt.  

 

Det er forfatterskabets samlede vurdering, at de nævnte standarder samlet set ikke i alle 

mulige udfald indeholder tilstrækkelige oplysningskrav, som tilfredsstiller regnskabslæserens 



 
 

95 
 

informationsbehov. For varemæglere, der måler kryptovaluta til dagsværdi via niveau 2 eller 

3 i dagsværdihierakiet vil der være behov for forholdsvis få yderligere oplysninger end det er 

tilfældet for niveau 1. For virksomheder, der ikke kan karakteriseres som varemæglere, 

vurderes IAS 2 ikke at indeholde tilstrækkelige oplysningskrav.  

 

Opsummering 

Med afsæt i udarbejdede analyser og ovenstående diskussion, vurderes det, at gældende 

internationale regnskabsstandarder ikke er hensigtsmæssige som grundlag for måling af 

kryptovaluta. Som vist i kapitel 10 er der eksempler på, at virksomheder har anvendt 

forskellige metoder til indregning og måling af kryptovaluta. Disse forskelle medfører 

væsentligt forskellige nøgletal, hvilket er uhensigtsmæssigt med tanke på, at IFRS 

organisationens formål er at skabe gennemsigtighed samt øge kvaliteten og ensartethed i 

årsregnskaber. Det vurderes endvidere uhensigtsmæssigt, at kryptovaluta, afhængigt af 

omstændighederne, skal måles til henholdsvis kostpris efter IAS 38 eller den laveste værdi af 

kostpris og nettorealisationsværdi efter IAS 2. Der er endvidere identificeret flere 

problemstillinger forbundet med målingen til dagsværdi efter niveau 1 i dagsværdihierakiet, 

som særligt knytter sig til vurderingen af det aktive marked, som er en forudsætning for 

anvendelse af dagsværdi efter IAS 38.  

Forfatterskabet vurderer endvidere, at der for så vidt angår oplysningskravene indeholdt i 

standarderne ikke medfører tilstrækkelige og relevante informationer til at tilfredsstille 

regnskabslæsers informationsbehov. Det er vurderet, at oplysningskravene bør omfatte 

argumentationen bag vurderingen af det aktive marked i tilfælde, hvor kryptovaluta måles til 

dagsværdi efter niveau 1 i dagsværdihierakiet. Endvidere bør oplysningskravene omfatte 

informationer omkring den historiske udvikling i værdien af virksomhedens kryptovaluta 

samt de forretningsmæssige bevæggrunde for at investere i kryptovaluta.  

Forfatterskabet vurderer på baggrund af ovenstående, at standardsætter bør udstede 

retningslinjer om den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta, da der ellers er en 

risiko for manglende gennemsigtighed og ensartethed i årsregnskaber aflagt efter IFRS, som 

ellers er hovedformålet med IFRS regnskabsstandarderne, som tidligere beskrevet i kapitel 7.   
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14 Løsningsforslag 

Baseret på vurderingerne af tilstrækkeligheden og hensigtsmæssigheden af de nuværende 

regnskabsstandarder i forbindelse med indregning og måling af kryptovaluta, bliver der i 

dette kapitel præsenteret en række løsningsforslag, der vurderes at kunne bidrage med at 

tilsikre ensartethed og gennemsigtighed af årsregnskaber udarbejdet efter IFRS. 

Løsningsforslagene diskuteres individuelt og vurderes afslutningsvist op mod hinanden.  

De fremsatte løsningsforslag tager udgangspunkt i de i kapitel 11 præsenterede 

løsningsmodeller, som blev drøftet med repræsentanter fra anerkendte revisionshuses 

faglige afdelinger. Ved diskussionen af de præsenterede løsningsforslag lægges 

hovedvægten på de identificerede uhensigtsmæssigheder omkring måling og oplysninger 

vedrørende kryptovaluta i årsregnskabet. Endvidere vurderes løsningsforslagenes relevans 

ud fra et tidsmæssigt aspekt for implementering af disse samt nødvendigheden af fælles 

retningslinjer for regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta.  

Det fremgår af kapitel 11, at de fremlagte løsningsforslag omfatter henholdsvis 

fortolkningsbidrag, tilpasning af eksisterende standard og udarbejdelse af ny standard.  

 

14.1 Fortolkningsbidrag 
Som tidligere anført fremhæver Jane Møllmann, at man kan rette henvendelse til IFRIC og 

bede om deres vejledning for den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta. De kan 

vælge af afvise at gøre noget, hvis de mener, at der er tilstrækkelig med guidance i gældende 

standarder og fortolkningsbidrag. Ved at rette henvendelse til IFRIC er det således muligt at 

tvinge standardsætter til at tage stilling til, om der efter deres opfattelse er behov for 

yderligere guidance end de nuværende standarder bidrager med. 
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14.1.1 Fordele 

Udstedelse af et IFRIC fortolkningsbidrag vedrørende kryptovaluta vil kunne afhjælpe de 

fleste af de uhensigtsmæssigheder, der blev fremhævet i forrige kapitel. 

Fortolkningsbidraget kan udarbejdes således, at det giver specifik vejledning omkring 

indregning, måling og oplysningskravene for så vidt angår kryptovaluta. Herved kan 

standardsætter sikre en mere ensartet og gennemsigtig regnskabsudarbejdelse ved at 

kryptovaluta behandles ens på tværs af virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS. 

Dette vurderes at være en vigtig prioritet for standardsætter, da det netop er defineret i IFRS 

begrebsrammen, at formålet med fælles retningslinjer er at tilsikre gennemsigtighed og 

sammenlignelighed på tværs af landegrænser.  

Fortolkningsbidraget anses endvidere at have den fordel, at det er mere fleksibelt som 

løsningsmodel, idet IFRIC og IASB selv bestemmer, hvad de vil inkludere, og særligt, hvad de 

ikke vil inkludere i fortolkningsbidraget. Det vil således være muligt, at fastsætte rammerne 

for indregnings- og målingsmetode for kryptovalutaer men undlade at fastsætte specifikke 

krav til, hvilke oplysninger, der skal inkluderes i årsregnskabet. Dette anses som en fordel, da 

IASB måske ikke er definitivt sikre på, hvad der er de mest hensigtsmæssige oplysninger om 

kryptovaluta på nuværende tidspunkt henset til den relativt korte tid, kryptovaluta har 

eksisteret.   

Dertil vurderes det som en fordel, at et fortolkningsbidrag ikke vil ændre på ordlyden af de 

eksisterende standarder. Således er der ikke en risiko for, at standardsætter utilsigtet åbner 

op for, at andre aktiver end kryptovaluta eksempelvis kan måles til dagsværdi med 

værdiregulering i resultatopgørelsen. Fortolkningsbidraget vurderes på den baggrund at 

være det løsningsforslag, som medfører den mindste risiko for utilsigtede fejl og dermed en 

mindre risiko for, at årsregnskaber udarbejdet efter IFRS ikke giver de ønskede relevante og 

pålidelige informationer om de pågældende virksomheder.  

Endvidere er det forfatterskabets vurdering, at et fortolkningsbidrag kan have den positive 

afledte effekt, at IASB kan udskyde reel indgriben i standarderne til et senere tidspunkt, hvor 

brugen af kryptovaluta er modnet og derved lettere at definere end tilfældet er på 

nuværende tidspunkt, hvis det senere vurderes, at en standardtilpasning eller udstedelse er 

nødvendig. Dette anses som en fordel for fortolkningsbidraget som løsningsmodel, da IASB 

herved kan købe sig tid til at se tiden an, inden de påbegynder et større forskningsprojekt 

med henblik på udarbejdelse af en standard eller tilpasning af en eksisterende standard, som 

kan risikere at blive irrelevant, inden projektet er afsluttet eller inden standarden træder i 

kraft. 

Fortolkningsbidraget har desuden den fordel, at det er relativt hurtigt at implementere. Der 

foreligger ikke de samme krav til formelle konsultationer og høringer, som det er tilfældet, 

når der skal ændres eller udstedes en standard.  
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14.1.2 Ulemper 

Fortolkningsbidraget som løsningsmodel har også nogle ulemper. Som beskrevet tidligere 

har brugen af kryptovaluta ændret sig over den korte periode, aktivet har eksisteret. I 

begyndelsen blev kryptovaluta brugt som et betalingsmiddel og blev også introduceret til 

verden som et sådan, men i de seneste par år har kryptovaluta mere haft en natur af et 

investeringsobjekt. Dertil har der samtidig været store udsving i værdien af aktivet. Der er 

ikke umiddelbart indikationer på, at værdien stabiliserer sig foreløbig. Baseret på historikken 

er det også vanskeligt at udelukke, at vi ikke kommer til at opleve endnu en ændring i brugen 

af kryptovaluta inden for de næste par år. Dette vurderes at medføre en risiko for, at et 

fortolkningsbidrag hurtigt kan blive irrelevant, hvis udviklingen går i en anden retning end 

fortolkningsbidraget favner.  

Den relativt hurtige proces, som kendetegner fortolkningsbidraget som løsningsmodel 

sammenlignet med de øvrige løsningsforslag, kan også vise sig at være en ulempe. 

Baggrunden herfor er, at både henset til den historiske udviklingen men også den relativt 

korte tid kryptovaluta har eksisteret, at de udfordringer, som vi ser i dag måske ikke er 

tilstrækkelig gennemprøvet i praksis til at danne det bedste grundlag for udstedelse af fælles 

retningslinjer for den regnskabsmæssige behandling. Denne risiko vurderes dog ikke så 

væsentlig, at fortolkningsbidraget er uegnet som løsningsmodel, da IASB og IFRIC kan vælge, 

hvilke konkrete forhold, de ønsker at inkludere og således også, hvilke forhold, de anser for 

uegnede til at lave retningslinjer for på nuværende tidspunkt.  

Der kan derfor godt være en risiko forbundet med at udarbejde et fortolkningsbidrag på 

baggrund af den nuværende brug og de nuværende udfordringer forbundet med den 

regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta, da disse kan være forandret inden for en 

relativt kort tidsperiode. Dette kunne eksemplificeres ved, at værdien af kryptovaluta 

stabiliserede sig i en sådan grad, at måling til kostpris ikke længere ville være misvisende og 

dertil også, at indregning som likvidlignende aktiver (cash equivalents) kunne være relevant 

at overveje i stedet.  

 

14.2 Tilpasning af eksisterende standard 
En af løsningsmodellerne, som blev drøftet i forbindelse med interviews af faglige eksperter, 

var at tilpasse scopet af en eksisterende standard med det udfald, at kryptovaluta definitivt 

skal behandles efter denne standard regnskabsmæssigt. Dette ville medføre en ensartethed 

og sammenlignelig finansiel rapportering, hvilket er hovedformålet med de internationale 

regnskabsstandarder. Overvejelserne gik på tilpasning af enten IAS 38 immaterielle 

anlægsaktiver eller IFRS 9 finansielle instrumenter. Den udførte analyse af mulighederne for 

indregning i kapitel 8 viser, at IFRS 9 i sin nuværende form ikke kan finde anvendelse for 

kryptovaluta. IAS 38 finder anvendelse for kryptovaluta men er ikke hensigtsmæssig for så 

vidt angår måling og oplysninger. Her vurderes fordele og ulemper forbundet med tilpasning 

af henholdsvis IFRS 9 eller IAS 38.   
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14.2.1 Fordele 

IASB kan beslutte at tilpasset scopet af en gældende regnskabsstandard, hvorved der opnås 

den ensartethed og sammenlignelighed, som danner grundlaget for de internationale 

regnskabsstandarder. Sammenlignet med udarbejdelsen af en ny standard vurderes denne 

løsning at være hurtigere, da der er færre overvejelser forbundet hermed. Hastigheden er 

vigtig, idet der i dette speciale er identificeret et konkret behov for en løsning, der kan 

implementeres forholdsvis hurtigt. 

IASB kan vælge at tilpasse scopingen af IFRS 9, så den også omfatter kryptovaluta. Dette 

vurderes at være i tråd med den oprindelige tanke bag opfindelsen af kryptovaluta, som 

netop var som et betalingsmiddel. Således ville der være en form for logik i, at indplacere 

kryptovaluta under IFRS 9. Endvidere medfører anvendelsen af IFRS 9 en række oplysninger, 

som vurderes relevante for kryptovaluta, men som ikke kræves af IAS 38. Hvis udviklingen i 

kryptovaluta fastholder lighedspunkterne med andre investeringsobjekter kunne det også 

virke logisk, at kryptovaluta behandles efter den samme standard som eksempelvis 

investeringer i aktier og obligationer. Den vigtigste fordel ved at inkludere kryptovaluta 

under IFRS 9 er, at målingen kan ske til dagsværdi med værdiregulering via 

resultatopgørelsen.  

Det er en mulighed at tilpasse scopet af IAS 38 og definitivt inkludere kryptovaluta i den 

regnskabsmæssige behandling, som følger heraf. Jan Fedders fremhæver i interviewet i bilag 

9, at tilpasningen af IAS 38 bør omfatte først og fremmest scopet, derefter målingen, som 

bør tilpasses til dagsværdi med værdireguleringer i resultatopgørelsen. Derudover bør 

tilpasningen også angive specifikke oplysninger omkring kryptovaluta herunder risiko og 

trend over værdiudviklingen før, i og efter regnskabsperioden. Denne løsning vurderes 

således at kunne afhjælpe de uhensigtsmæssigheder, som blev identificeret i kapitel 13. 

Det vurderes endvidere, at selvom en tilpasning af eksempelvis IAS 38 tager længere tid og 

er mere omstændig end fortolkningsbidraget, vil tilpasning af en eksisterende standard alt 

andet lige være en hurtigere proces end udarbejdelsen af en ny standard. 

Der kan endvidere også være en fordel forbundet med at tilpasningen af standarden vil 

undergå behandling i IASBs proces for så vidt angår kvaliteten af de ændringer, der 

indarbejdes, da omfattede landes perspektiver på kryptovaluta inkluderes i processen.  

 

14.2.2 Ulemper 

Det fremgår af interviewet med Jan Fedders Søren Kok Olsen, at en af de største risici ved at 

tilpasse en standard er, at man ved en fejl eller tvetydig formulering får åbnet op for, at 

andre aktiver end kryptovaluta utilsigtet kan omfattes af disse ændringer. Derfor må 

formuleringen af tilpasningen være meget skarp. Det er i denne sammenhæng 

forfatterskabets vurdering, at denne risiko aldrig vil kunne elimineres fuldstændig. Kravet til 

velovervejede formuleringer gælder også for angivelsen af, hvornår kryptovaluta kan måles 
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til dagsværdi med værdireguleringer i resultatopgørelsen, da det også her er vigtigt, at alene 

kryptovaluta tillades denne målingsmetode.  

Af forrige kapitel fremgår det, at der en generel udfordring med at fastlægge dagsværdien af 

kryptovaluta i tilfælde, hvor der ikke eksisterer et aktivt marked. Anvendelsen af dette 

løsningsforslag ændrer ikke umiddelbart ved dette. Det vil dog være muligt at inkludere 

yderligere vejledning omkring dette i forbindelse med tilpasningen af standarden.  

Tilpasning af en eksisterende standard har endvidere den ulempe, at ovenstående 

foreslåede ændringer vil skulle vurderes nøje. Derudover er tilpasninger til standarder 

underlagt en mere formel vurderings- og godkendelsesproces end eksempelvis et 

fortolkningsbidrag. Dette betyder, at en tilpasning til en standard ikke umiddelbart forventes 

at kunne implementeres lige så hurtigt som et fortolkningsbidrag, da der er flere 

overvejelser forbundet med at ændre en gældende standard. Henset til det aktuelle problem 

beskrevet i dette speciale er dette en ulempe.  

Endvidere er det også relevant at overveje for tilpasning af en eksisterende standard som 

løsningsmodel, at eftersom der vil være behov for relativt mange tilpasninger som beskrevet 

ovenfor, vil omfanget af arbejdet med tilpasningen muligvis være lige så omfattende og 

tidskrævende som udarbejdelsen af en ny standard, hvilket henset til de risici, der er 

forbundet med at tilpasse en eksisterende standard, vurderes som en ulempe for denne 

løsningsmodel.  

14.3 Ny regnskabsstandard 
IASB kan vælge at udarbejde en ny standard, hvori det specifikt defineres, hvad der kan 

defineres som kryptovaluta og hvordan disse skal håndteres regnskabsmæssigt. 

Ved udarbejdelse af ny en standard, har IASB muligheden for at beslutte hvorvidt 

kryptovaluta skal indregnes i én af de eksisterende regnskabsposter, lige som en ny standard 

kan indeholde bestemmelser for indregning, måling, klassifikation og oplysningskrav, der 

specifikt og udelukkende er udarbejdet med tanke på den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta. 

14.3.1 Fordele 

Den åbenlyse fordel ved at udarbejde en ny standard er, at IASB kan designe 

indregningskriterier, målingsmetoder og oplysningskrav, som de vurderer dem mest 

passende. Det vil således være muligt at imødekomme alle uhensigtsmæssigheder for så vidt 

angår den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta, som er beskrevet i forrige afsnit.  

Denne løsningsmodel har endvidere den samme fordel som fortolkningsbidraget, idet dette 

ikke medfører ændringer ved nuværende standarder og de risici, som dette medfører.  

Det vurderes endvidere, at der kan være fordele forbundet med den grundige research 

proces, der som nævnt i kapitel 7.1.5, går forud for udstedelsen af ny standard. Dette vil give 

IASB tid til at se udviklingen i brugen og udbredelsen af kryptovaluta an, inden de udsteder 
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en ny standard og herved mindske risikoen for, at den løsning de vælger, er forældet eller 

irrelevant inden for en kort periode.  

En ny standard for kryptovaluta kan udvides i det omfang, det vurderes passende fra IASB. 

Søren Kok er af den opfattelse, at der kunne være andre investeringsaktiver som for 

eksempel guld, ædelstene og kunst, der ligesom kryptovaluta heller ikke kan håndteres 

hensigtsmæssigt efter de nuværende regnskabsstandarder. IASB har således muligheden for 

at afhjælpe manglende ensartethed og sammenlignelighed i de internationale 

regnskabsstandarder for flere typer investeringsaktiver, hvis det vurderes passende at 

udarbejde en samlet regnskabsstandard for disse. Der vurderes at kunne hentes inspiration 

fra IAS 25 Accounting for Investments, som ikke er gældende på nuværende tidspunkt.  
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14.3.2 Ulemper 

En af ulemperne ved udarbejdelsen af en ny standard som løsningsmodel er, at processen 

for udarbejdelsen kan strække sig over en periode på flere år, hvilket henset til den hastige 

udvikling, som kryptovaluta har undergået siden 2015, vurderes at indebære en risiko for, at 

de forhold, som danner grundlaget for arbejdet med en ny standard kan være ændret, inden 

arbejdet med denne er afsluttet eller inden standarden træder i kraft.  

IASB er ansvarlige for udstedelse og vedligeholdelse af alle standarder. Dette medfører, at de 

følger en nærmere fastlagt proces herfor. Denne proces forløber over en cyklus på fem år, 

hvor de hvert femte år beslutter, hvilke projekter, som de skal arbejde med over den næste 

femårs periode. Det er derfor forventningen, at IASB i forvejen har andre projekter, som 

optager deres tid og ressourcer. Netop tid og ressourcer er noget af det, der er vigtigt i 

forbindelse med udarbejdelsen af en ny standard. Det fremgår af IFRS hjemmeside, at IASB i 

øjeblikket arbejder med 8 andre projekter, som består af henholdsvis 6 forskningsprojekter 

og 2 projekter for standardudarbejdelse (IFRS, 2018 (4)). Der kan på baggrund heraf rejses 

tvivl omkring, hvorvidt IASB har tid og ressourcer til at prioritere udarbejdelsen af en ny 

standard for kryptovaluta, inden efterspørgslen og konsekvenserne af de manglende 

retningslinjer bliver for omfattende.  

 

14.4 Forfatterskabets vurdering 
Indledningsvist vurderer forfatterskabet det relevant at undersøge, om det er nødvendigt at 

handle på kort sigt eller om det er bedre at se tiden an. Der er argumenter, der går begge 

veje. Der er i dette speciale præsenteret eksempler på de konsekvenser, som de manglende 

retningslinjer for den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta har for årsregnskaber 

aflagt efter IFRS. Dette kan henføres til den manglende ensartethed og sammenlignelighed, 

som ellers er hovedformålet med internationale regnskabsstandarder. Det interessante er 

så, om dette vurderes tilstrækkeligt uhensigtsmæssigt af IASB set i forhold til de 

usikkerheder, der er forbundet med at udstede nogle fælles retningslinjer enten i form af et 

fortolkningsbidrag, tilpasning af eksisterende standard eller udstedelse af en helt ny 

standard. Usikkerhederne kan henføres til, at alle løsningsmodellerne har nogle ulemper, 

som ikke helt kan afhjælpes med det samme. Det er især usikkerheden omkring, hvilken rolle 

kryptovaluta kommer til at spille i samfundet og for virksomhederne fremover, der gør 

valget af løsningsmodel kompliceret. Dette skal også sættes i perspektiv til IASBs øvrige 

agendapunkter samt, hvor stort behovet er for fælles retningslinjer. Sidstnævnte er ikke helt 

ligetil at vurdere, da det ikke vides præcist, hvor mange virksomheder, der aflægger 

årsregnskab efter IFRS, som ejer en beholdning af kryptovaluta uagtet om denne indgår som 

varelager, investering eller modtaget som led i en byttehandel.  

Det er forfatterskabets vurdering på baggrund af de udførte undersøgelser i dette speciale, 

at konsekvenserne ved manglende retningslinjer for den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta er tilstrækkeligt væsentlige til, at der bør tages affære og blive frembragt et 

løsningsforslag. Dette også henset til udviklingen i udbredelsen af kryptovaluta, der har 
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været stigende og ikke forventes at ændre sig lige foreløbigt, hvorfor nødvendigheden af 

nogle fælles retningslinjer for den regnskabsmæssige behandling kun bliver større.  

Ved vurdering af henholdsvis fordele og ulemper ved de fremsatte løsningsforslag er det 

forfatterskabets vurdering, at et fortolkningsbidrag vil løse størstedelen af de udfordringer, 

som regnskabsaflæggere og IASB står med i dag. Denne løsning ændrer ikke ved 

eksisterende standarder, hvorfor risikoen for, at der laves utilsigtede og uhensigtsmæssige 

ændringer for andre aktiver end kryptovaluta er endvidere minimal. Derudover kan denne 

løsning implementeres forholdsvis hurtigt sammenlignet med alternativerne og kan skaleres 

til at omhandle de forhold, som IASB føler sig sikre ved at udstede retningslinjer for. Samtidig 

vurderes løsningen at give IASB muligheden for at se tiden an, inden det besluttes, om der er 

behov for større indgreb i en eksisterende standard eller ved udarbejdelse af en helt ny 

standard. Dette også med henblik på, at samfundsudviklingen omkring centralbankers syn på 

kryptovaluta mv. hurtigt kan ændre på de udfordringer, som IASB står overfor i dag, da en 

eventuel accept af kryptovaluta som penge vil medføre, at kryptovaluta kan betragtes som 

likvider i regnskabsmæssig forstand, hvorved måling kan ske i henhold til IFRS 9 til dagsværdi 

med værdireguleringer over resultatopgørelsen.  
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15 Konklusion 

Kryptovaluta er oprindeligt tiltænkt at være en rent peer-to-peer baseret version af digital 

valuta, der gør det muligt at sende online betalinger direkte mellem to parter uden, at 

transaktionen behøver at gå igennem en finansiel institution. 

Dette muliggøres via teknologien Blockchain, som kryptovaluta er baseret på. 

Forfatterskabet konkluderer, at kryptovaluta defineres som et identificerbart, ikke-

monetært aktiv uden fysisk substans, der skabes, opbevares og styres digitalt og ikke er 

understøttet af regeringer og centralbanker. 

Kryptovaluta har over de seneste år været under massiv udvikling, både hvad angår antallet 

af tilgængelige kryptovalutaer, transaktionsvolumen og værdien. Værdien af kryptovaluta 

har hidtil vist sig meget volatil i forhold til udviklingen i traditionelle valutaer, da 

kryptovaluta ikke er at betragte som penge i juridisk forstand og ikke understøttes af 

regeringer og centralbanker. 

Specialet fastslår, at kryptovaluta har muligheden for at opfylde den regnskabsmæssige 

definition på et aktiv som defineret i IFRS Conceptual Framework 2018, men at vurderingen 

må bero på en vurdering af den konkrete situation.  

De nuværende internationale regnskabsstandarder muliggør indregning af kryptovaluta som 

enten en varebeholdning i overensstemmelse med IAS 2 eller et immaterielt aktiv i henhold 

til IAS 38. Såfremt kryptovaluta klassificeres i henhold til IAS 2, kræves det at kryptovaluta 

handles som led i virksomhedens normale drift. Hvis dette ikke er tilfældet skal kryptovaluta 

efter de nuværende regnskabsstandarder indregnes som et immaterielt aktiv i henhold til 

IAS 38. 

Forfatterskabet konkluderer, at kryptovaluta bør måles til dagsværdi med indregning af 

værdiændringer i resultatopgørelsen i det år, hvor disse opstår, da denne målingsmetode 

bedst muligt opfylder årsregnskabets formål og retvisende billede samt sikre relevant 

information i årsregnskabet.  
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Udfordringen ved IAS 2 er, at en sådan måling af kryptovaluta kun muliggøres, såfremt 

virksomheden er at betragte som varemægler i henhold til IAS 2.5. Er virksomheden ikke at 

betragte som varemægler måles beholdningen af kryptovaluta til laveste værdi af kostpris og 

nettorealisationsværdi. 

Udfordringen med IAS 38 er, at standarden ikke muliggør måling af kryptovaluta til dagværdi 

med indregning af værdiændringer i resultatopgørelsen. Virksomhedens beholdning af 

kryptovaluta kan i henhold til IAS 38 kun måles til omvurderet dagsværdi, såfremt der 

eksisterer et aktivt marked som defineret i IFRS 13. Ændringer i denne dagsværdi indregnes i 

anden totalindkomst. Eksisterer der ikke et aktivt marked skal virksomhedens beholdning af 

kryptovaluta måles til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger, hvor det skal vurderes 

om de pågældende kryptovalutaer har en bestemmelig levetid. Hvis ubestemmelig levetid 

afskrives disse ikke. I henhold til IAS 38 skal virksomhedens beholdning af kryptovaluta 

endvidere testes årligt for værdiforringelse efter bestemmelserne i IAS 36, når der ikke 

eksisterer et aktivt marked. 

Både oplysningskravene i IAS 2 og IAS 38, samt IFRS 13 for dagsværdi er udviklet før 

introduktionen af kryptovaluta. Om end de nuværende oplysningskrav i standarder er 

forholdsvis omfattende, herunder især med henblik på oplysninger om dagsværdi, er det 

forfatterskabets vurdering, at virksomheder, der besidder kryptovaluta, bør give yderligere 

oplysninger i årsregnskabet omkring virksomhedens bevæggrunde for at investere i aktivet, 

samt hvilke risici de identificere i forbindelse med investeringen. Tilsvarende bør 

virksomheden inkludere oplysninger om trenden og den historiske udviklingen i de 

pågældende kryptovaluta, da det giver regnskabsbruger et indblik i risikoen forbundet med 

investering i kryptovaluta.  Det er forfatterskabets vurdering, at oplysninger om udviklingen i 

værdien efter balancedagen ligeledes er af væsentlig relevans for regnskabsbruger, da 

fluktuationer i prisen i princippet kan medføre, at værdien af virksomhedens beholdning af 

kryptovaluta stiger henholdsvis falder kraftigt efter balancedagen, hvilket kan have væsentlig 

påvirkning på årets resultat og egenkapital. 

I praksis anvender virksomheder, der besidder kryptovaluta, vidt forskellige standarder ved 

indregning og måling af kryptovaluta og i nogle tilfælde standarder, som specialet 

konkluderer at kryptovaluta ikke opfylder, eksempelvis IAS 39 og IFRS 9. Forfatterskabet 

vurderer, at anvendelsen af forskellige regnskabsstandarder i praksis, ikke er i tråd med 

formålet om sammenlignelighed som beskrevet i IAS 1.1 og begrebsrammen. 

Specialet konkluderer endvidere, at valg af standard har vidt forskellig indvirkning på 

indregning og måling samt store konsekvenser for, hvordan årsregnskabets og 

virksomhedens finansielle stilling og indtjening fremstår. 

Det er forfatterskabets vurdering på baggrund af de udførte undersøgelser i dette speciale, 

at konsekvenserne ved manglende retningslinjer for den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta er tilstrækkeligt væsentlige til, at IASB bør tage affære og komme med et 

løsningsforslag. 
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Specialet konkluderer, at udarbejdelsen af et fortolkningsbidrag vil løse størstedelen af de 

udfordringer, der eksisterer for indregning og måling samt oplysningskrav ved indregning af 

kryptovaluta i et årsregnskab efter IFRS. Ved valg af udarbejdelsen af et fortolkningsbidrag 

undgår man at ændre ved eksisterende standarder, og dermed risiko for utilsigtede og 

uhensigtsmæssige ændringer for andre aktiver end kryptovaluta. Endvidere kan et 

fortolkningsbidrag udarbejdes hurtigt i forhold til udarbejdelse af ny standard eller tilpasning 

af eksisterende standard. Endeligt giver et fortolkningsbidrag IASB mulighed for at se tiden 

an, inden det besluttes om der er behov for større indgreb i en eksisterende standard eller 

ved udarbejdelsen af en ny standard.  
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16 Perspektivering 

Den stigende digitalisering og datafisering af samfundet har, som vist gennem dette speciale, 

rejst spørgsmålet om, hvad kryptovaluta egentlig er og, hvordan vi kan karakterisere disse. 

Det har endvidere afledt spørgsmålet om, hvad vi anser for penge og i særdeleshed, hvordan 

vi definerer, hvad penge er. Emnet kryptovaluta, som er behandlet i dette speciale, giver 

indikationer på, at måden vi opfatter og definerer vores omverden på generelt vil blive 

udfordret i de kommende år som følge af øget digitalisering og datafisering af forhold, som 

tidligere har været fast defineret.  

Ovenstående er eksemplificeret i dette speciale ved, at kryptovaluta ikke kan betragtes som 

penge, hverken regnskabsmæssigt eller generelt. Baggrunden herfor er, at 

pengedefinitionen, som er historisk forankret, ikke er kompatibel med de karakteristika, der 

kendetegner kryptovaluta. Dette er også årsagen til, at bankverdenen på nuværende 

tidspunkt ikke tillægger kryptovaluta værdi. Det fremgår ligeledes af specialet, at de 

udfordringer forbundet med den regnskabsmæssige behandling ikke ville eksistere i samme 

omfang, hvis kryptovaluta kunne anses som penge eller som et likvidlignende aktivt (cash 

equivalents).  

Det kan virke paradoksalt, at en kryptovaluta som Bitcoin, der af udvikleren beskrives som et 

decentraliseret betalingsmiddel, ikke kan betragtes som et sådan grundet de 

samfundsmæssige og politiske strukturer, der er skabt på baggrund af, hvad der har været 

kendetegnende for et betalingsmiddel historisk set. 

Regnskabsmæssigt og i den virkelige verden har kryptovaluta en værdi, der for nogle typer af 

kryptovaluta endda kan findes på et aktivt marked med nem adgang til information. På trods 

af dette, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at anvende kryptovaluta som et aktiv i 

relation til en virksomheds muligheder for finansiering i banken, da banken ikke anser disse 

aktiver for at have en værdi uagtet, at disse måtte have en værdi i regnskabet. 
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Søren Kok Olsen fremhæver i forbindelse med interviewet i bilag 8, at processen for 

udarbejdelse af regnskabsstandarder er politisk tung og sår i samme ombæring tvivl om, 

hvorvidt de strukturer og processer, der ligger bag udarbejdelsen af regnskabsstandarder er i 

stand til at håndtere udviklingen i samfundet i samme tempo, som samfundet udvikler sig. 

Dette speciale efterlader spørgsmålet om, hvorvidt IASBs proces for udarbejdelse af 

standarder og fastsættelse af arbejdsagendaen er passende til at sikre løbende ajourførelse 

af regnskabsstandarderne, eller om den er for langsommelig og kompleks til at følge med 

samfundets udvikling, der som følge af den stigende digitalisering og datafisering sker 

hastigt.   

Det vil være interessant at følge udviklingen af kryptovaluta i fremtiden for at se, om der er 

tendens til, at virksomheder i højere grad anvender kryptovaluta som betaling for varer og 

serviceydelser uagtet, om kryptovaluta i fremtiden anerkendes som penge. Resultatet heraf 

vil være, at virksomheder i stedet for at betale for varer og serviceydelser bytter sig til disse i 

form af et andet aktiv, kryptovaluta. Dette vil givetvis sætte nuværende standarder for 

opgørelse af pengestrømme i årsregnskabet i relief, lige som man må gentænkte 

eksisterende pengestrømsbaserede værdiansættelsesmetoder, som indgår i niveau 3 i 

dagsværdihierarkiet i IFRS 13.  

Specialet beskriver blockchain teknologien, og hvorledes denne teknologi danner det 

tekniske grundlag for kryptovaluta, herunder Bitcoin og Ethereum. OECD vurderer, at 

teknologien har en række anvendelsesmuligheder, der går langt ud over kryptovaluta. 

Anvendelsesmulighederne spender bredt og kan eksemplificeres ved blandt andet; 

reduktion af transaktionsomkostninger, forbedre effektiviteten af nuværende 

informationssystemer ved at fjerne papirarbejde og reducere antallet af parter i en 

transaktionskæde. Derudover vurderes det integrerede verifikationselement af teknologien 

af kunne forbedre sikkerheden og troværdigheden af langt de fleste informationssystemer 

(OECD, 2017: 312-315).  

Det bliver i forlængelse heraf interessant at se, hvordan teknologien udbredes blandt 

virksomheder, og til hvilket formål og i hvilket omfang. Det bliver endvidere interessant at 

følge, hvordan udviklingen påvirker udviklingen af de internationale regnskabsstandarder 

samt, hvordan vi definerer og betragter penge.  
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17 Definitionsliste 
 

ASAF Accounting Standards Advisory Forum 

ASBJ Accounting Standards Board of Japan 

Big Four Big Four revisionsselskaber omfatter KPMG, EY, PwC og Deloitte, der med afstand 

er de fire største revisionsvirksomheder på verdensplan. 

Bitcoin Den første kryptovaluta, der blev tilgængelig. Er i dag den mest kendte og 

handlede kryptovaluta. 

Blockchain Teknologien som kryptovaluta er baseret på. Blockchain er et decentraliseret peer-

to-peer netværk, der muliggør transaktioner mellem parter uden involvering af en 

finansiel institution 

BIS Bank for International Settlements, i daglig tale kendt som ’Centralbankernes 

bank” 

Conceptual 

Framework for 

Financial Reporting 

2018 

Omfatter den opdaterede begrebsramme, der først er gældende pr. 1. januar 

2018.Denne anvendes som var den gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af 

specialet 

Dagsværdihierarkiet Omfatter de tre niveauer som defineret I IFRS 13 

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 

Fiat penge Repræsenterer penge, der er erklæret lovligt betalingsmiddel og udstedt af en 

centralbank 

Hash Unik numerisk kode, der anvendes i Blockchain teknologien til at verificere blokke i 

kæden 

IAS International Accounting Standards 

IFRS International Financial Reporting Standard 
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IFRIC Tidligere benævnt International Financial Reporting Interpretations Committee. Nu 

IFRS Interpretations Committee 

IASB International Accounting Standards Board 

Internationale 

regnskabsstandarder 

Dækker over regnskabsstandarderne indeholdt I IFRS, der benævnes enten IFRS # 

eller IAS #. 

Kryptovaluta Defineres i specialet som værende et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden 

fysisk substans, der skabes, opbevares og styres digital og ikke er understøttet af 

regeringer og centralbanker. 

Bitcoin er, på tidspunktet for specialets udarbejdelse, den mest udbredte og 

handlede kryptovaluta 
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BILAG 2 – BITCOIN GROUP SE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE VED ANVENDELSE AF IAS 38 
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BILAG 3 – BITCOIN GROUP SE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE VED ANVENDELSE AF IAS 2 
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BILAG 4 - NØGLETAL FOR BITCOIN GROUP SE VED ANVENDELSE AF IAS 39, IAS 38 OG IAS 2 
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BILAG 5 – ÆNDRINGER I NØGLETAL FOR BITCOIN GROUP SE VED ANVENDELSE AF IAS 38 OG IAS 2 
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BILAG 6 – OVERSIGT OVER FORMLER ANVENDT VED BEREGNING AF NØGLETAL 

 

 

𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 (𝒅æ𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒃𝒊𝒅𝒓𝒂𝒈) = 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 − 𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 (𝒅æ𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅) =
𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 (𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝒌𝒖𝒅𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅) =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 (𝑹𝑶𝑬) =
𝑵𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅) =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅) =
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 

 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕 (𝒂𝒇𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 (𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒑𝒓. 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆) =
𝑵𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆𝒔
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BILAG 7 – INTERVIEWGUIDE – REPRÆSENTANTER FRA FAGLIGE AFDELINGER 

INTERVIEWGUIDE 

EMNER INTERVIEWSPØRGSMÅL 

1. PRÆSENTATION  Præsentation af interviewer og respondent, herunder baggrund som 

revisor samt uddannelsesmæssig baggrund 

 

 Præsentation af speciale, herunder 

o Omtale af baggrund for specialets udformning 

o Omtale af ønsket undersøgelse af muligheder og udfordringer 

i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta efter IFRS, herunder vurdering af 

hensigtsmæssigheden og tilstrækkeligheden af nuværende 

standarder 

o Kryptovaluta generelt 

2. NUVÆRENDE IFRS 

STANDARDER OG 

EVENTUELLE 

UDFORDRINGER 

 Ved analyse af nuværende internationale regnskabsstandarder, har vi 

identificeret følgende af relevans for kryptovaluta: 

o Likvider og lignende (Cash equivalents), IAS 7, IAS 32, IFRS 9 

o Varebeholdninger, IAS 2 

o Immaterielle aktiver, IAS 38 

 

 Hvilke muligheder identificerer du for indregning og måling 

kryptovaluta efter IFRS? 

 

 Hvilke udfordringer identificerer du for indregning og måling af 

kryptovaluta efter IFRS? 

 

 Hvordan vurderer du oplysningskravene i ovenstående standarder i 

relation til kryptovaluta? 

 

 Hvilke udfordringer og konsekvenser anser du ved manglende 

regnskabsmæssig guidance på området? 

3. GENERELLE 

FORBEDRINGSFORSLAG 
 Hvilke forbedringsmuligheder identificerer du, for at optimere 

relevans og pålidelighed af den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta i IFRS regnskabet? 

 

 Hvilke elementer skulle være indeholdt i en eventuel ny standard eller 

udvidelse af eksisterende standard for at imødekomme kryptovaluta? 

 

4. KRYPTOVALUTA I 

FREMTIDEN 
 Hvordan forventer du, at brugen af kryptovaluta udvikler sig i 

fremtiden? 
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BILAG 8 – TRANSSKRIBERET INTERVIEW AF 10. AUGUST 2018 – SØREN KOK OLSEN (EY) 

 

Alm. Skrift = respondent  

Fed skrift = interviewer 

 

Hej Søren, tak fordi du har taget dig tid til at medvirke i dette interview; vil du starte med at give en kort 

introduktion til dig selv og din baggrund for at sidde her?  

Jeg startede min karriere i KPMG i år 2000 og fortsatte i EY i forbindelse med fusionen i 2014. Min 

nuværende rolle er international partner i vores faglige afdeling, hvor jeg sidder med ansvaret for IFRS. Jeg 

er endvidere en del af det internationale netværk i EY i forhold til IFRS, hvor jeg sidder i den nordiske 

ledelse men har også en del relationer til det globale EY på IFRS området. Derudover bruger jeg en god del 

af min tid i EFRAG TEG, som jeg er medlem af, som er det organ der blandt andet laver en teknisk analyse 

af, om de standarder som IASB udsteder er gode nok til at skulle implementeres i Europa. Derudover laver 

vi også en række forskellige arbejder inden for at forsøge at påvirke regnskabsreguleringen. Vi har faktisk så 

sent som i sidste måned taget et emne op i EFRAG, som gerne skulle ende ud i et form for discussion paper 

om kryptovaluta set ud fra en europæisk synsvinkel. Så i den sammenhæng er jeres emne meget 

interessant.  

Men i forhold til jeres emne, så jeg har ikke nogen IT teknisk baggrund, så på den måde kan jeg nok ikke 

være til megen hjælp i forhold til det tekniske element af kryptoaktiver.  

Det var også en af vores udfordringer i starten af forløbet, hvor der måtte en god del research til for at vi 

kunne danne også et indtryk af, hvad det var for at aktiv, vi har med at gøre. Vi har prøvet at simplificere 

så meget som muligt i vores beskrivelse i specialet for at alle kan være mad.  

Det tror jeg er en rigtig god ide. Særligt med tanke på dem, der skal læse opgaven og forstå den.  

Baggrunden for vores speciale er, at vi tilbage i 2017 fulgte med i den markante kursudvikling på Bitcoin 

og undrede os, da vi i bund og grund ikke vidste, hvad det egentlig var for en størrelse. I kraft af vores 

daglige arbejde som revisorer drøftede vi også allerede dengang, hvordan man som virksomhed skulle 

indregne kryptovaluta. Baseret på, hvad vi kunne læse i diverse medier syntes vi umiddelbart, at det 

mindede meget om penge baseret på den måde, privatpersoner kunne anvende det som 

betalingsmiddel. Men vi kunne jo også læse, at centralbankerne og regeringerne virkede meget 

modvillige mod denne nye form for valuta, så vi stod egentlig tilbage med spørgsmålet om, hvad man 

som virksomhed skulle gøre, og om der var nogle udfordringer forbundet med den regnskabsmæssige 

behandling af denne form for aktiv. Dette afledte også det videre spørgsmål, om de nuværende 

standarder egentlig favnede et sådan type aktiv.  

Vi fokuserer i specialet på kryptovaluta, da vores research har vist, at der er mange former for 

kryptoaktiver, herunder tokens. Vi vurderede, at det ville give et mere overskueligt billede, idet 

kryptoaktiver måske i forvejen er svært at forholde sig til, da det er så nyt og har en forholdsvis teknisk 

karakter.  

Uden at jeg kender den tekniske baggrund i detaljer, så er det min opfattelse, at der findes alle mulige 

former for myriader af forskellige typer af kryptoaktiver.  
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Vi har baseret på vores research om kryptovaluta lavet en definition af disse, der lyder således: Et 

identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans, der skabes, opbevares og styres digitalt og ikke 

er understøttet af regeringer og centralbanker. 

Præcis. Det er jeg enig i. Det er i hvert fald også det, jeg forstår ved det.  

Denne definition går igen igennem specialet og danner også grundlag for det videre arbejde med 

vurdering af, om kryptovaluta kan indregnes i årsregnskabet. 

Vores undersøgelse af kryptovaluta og de forskellige internationale standarder for aktiver viser 

forskellige muligheder for indregning. Det er vores vurdering, at kryptovaluta i nogle tilfælde kan 

indregnes som et aktiv. Det vil primært være dem, der er en del handel i på et aktivt marked. Vi fandt ud 

af i forbindelse med vores research, at der er ca. 1600 typer af kryptovalutaer i dag. Vi (interviewerne) 

kunne jo også godt lave vores egen kryptovaluta, men om der lige ville være et aktivt marked for den, det 

er nok mere tvivlsomt.  

I forlængelse heraf kunne vi godt tænke os at høre, hvilke muligheder du ser for indregning af 

kryptovalutaer?  

Det er helt klart, at når vi taler både IFRS, US GAAP og dansk regnskabsregulering, så er det her nok et 

område, hvor der er et hul i standarderne. Der har jo tidligere været IAS 25, som havde noget med 

investering i aktiver at gøre, men som ikke findes længere, hvor man måske kunne hente noget inspiration 

i. Der er et eller andet form for hul, ikke kun for kryptovaluta men også hvis en virksomhed køber noget 

guld som investeringsobjekt. Der findes faktisk ikke nogen vejledning i IFRS, hvor man kan putte de her 

investeringsaktiver ind i en kasse, der er udviklet til formålet. Derfor bliver man i henhold til IAS 8, i forhold 

til hierarkiet, nødt til at finde ud af, hvad man så skal gøre. Min generelle holdning er, at der mangler noget 

på det her område, men det er ikke kun kryptovaluta. Udfordringen er den samme for virksomheder, der 

ønsker at investere i guld for eksempel. Udfordringen gælder alle former for commodities, hvor der efter 

min opfattelse faktisk ikke findes vejledning i IFRS, der giver et helt entydigt grundlag for den 

regnskabsmæssige behandling.  

IASB har på deres seneste møde besluttet, at de vil starte et forskningsprojekt på dette område. Også de 

australske, canadiske og japanske standardsættere har udgivet publikationer på området, hvor de også 

diskutere, hvad det her er for noget, og hvordan det kan håndteres regnskabsmæssigt.  

Man kan sige, at selvom det omtales som en valuta, så er det jo ikke en valuta i IFRS’s forstånd. IFRS 

definere jo kontanter eller penge ved, at der er en national bank, der udsteder og regulerer markedet for 

den givne valuta. For kryptoaktiver findes der jo ikke nogen egentlig regulering af markedet. Så det er i 

hvert fald ikke cash. Det er heller ikke cash equivalents, da det jo er noget, der har en relativt stabil pris, og 

der kan man jo se på historikken med for eksempel Bitcoin, at det ikke er tilfældet. 

Ja, for den intuitive forståelse for mange er måske, at det er en form for penge eller møntfod?  

Ja, for det er vel en form for betalingsmiddel, der går uden om de almindelige systemer, hvor der i stedet er 

nogen, der har lavet deres egen lukkede kreds med en form for penge, men i kraft af, at det ikke er en 

egentlig valuta, der er styret af en centralbank, så må man bare konkludere, at det er det ikke på 

nuværende tidspunkt. Så kan man diskutere, om man burde udvide begrebet penge i regnskabsmæssig 

forstand. Det mener jeg ikke, at man skal på nuværende tidspunkt, da det kan have nogle 

uhensigtsmæssige afledte effekter.  
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Så man bliver nødt til at gå igennem de øvrige standarder, der vedrører aktiver og finde ud af, hvor det så 

kan passe ind. Deraf vil det næste spørgsmål så være, om der er tale om et finansielt aktiv efter IFRS 9. Det 

mener jeg heller ikke, at der kan være tale om, for det opfylder ikke definitionen på et finansielt aktiv, da 

der ikke er tale om en kontraktlig ret til at modtage cash eller et andet finansielt aktiv.  

Det man så kan overveje er, om der kan være tale om en varebeholdning efter IAS 2. Der er nok nogle, der 

kan betragte det som varebeholdninger. Det giver så en anden udfordring, da udgangspunktet i IAS 2 er, at 

måling sker til kostpris. Det vil betyde, at de værdireguleringer, der måtte være ikke kan indregnes andet 

end hvis der er tale om en nedskrivning. Der er dog undtagelsen i IAS 2 vedrørende måling af varelager, at 

hvis man er broker og handler med denne form for aktiv som en del af sin primære drift. Men det vil nok 

være de færreste, der kan kalde sig selv for broker med hensyn til kryptoaktiver.  

Hvad skulle der til for, at en virksomhed kan betragte sig som broker eller trader? 

De typiske brokere eller tradere, som jeg kender til, det er nogle der handler med råvarer som for eksempel 

olie eller CO2 kvoter. Her handles der med disse aktiver for at opnå en gevinst på værdiændringer i den 

periode virksomheden har aktivet ”på lager”, inden det sælges videre til en køber.  

Derfor mener jeg ikke, at IAS 2 vil være passende for særligt mange virksomheder som grundlag for 

indregning af kryptoaktiver.  

Man vil derfor nok ende i IAS 38, der vedrører immaterielle aktiver, da der er tale om et ikke-monetært 

aktiv uden fysisk substans.  

Dette afleder to spørgsmål, som er relevante i forhold til kryptovaluta. For det første, om der findes et 

aktivt marked for den type kryptovaluta. Fordi efter IAS 38 kan man kun måle aktivet til dagsværdi, hvis der 

findes et aktivt marked, altså niveau 1 i dagsværdihierakiet efter IFRS 13. Det andet forhold, som giver en 

udfordring er, at ud fra en PL tankegang, så ender din opskrivning til dagsværdi direkte over egenkapitalen 

via anden totalindkomst. Den påvirker således ikke årets resultat i resultatopgørelsen, og det er nok ikke 

helt retvisende i forhold til den type aktiv, der er tale om og baseret på den tanke om, at mange der køber 

en kryptovaluta gør det med forventningen om en værdistigning, hvorfor en sådan burde føres i PL og 

påvirke årets resultat. Det tror jeg egentlig, at alle er enige om, at dette er det mest retvisende. Men det er 

her vi ender ud fra de nuværende standarder.  

Den største udfordring ved anvendelsen af IAS 38 vil måske være i de tilfælde, hvor regnskabsaflægger ikke 

kan argumentere for, at der er et aktivt marked og derved ikke kan anvende dagsværdi til måling. Så ender 

man i kostpris, hvilket henset til volatiliteten i værdi bestemt ikke virker hensigtsmæssigt. Det er jo heller 

ikke altid lige til at vurdere, om der er tale om et aktivt marked. Definitionen af et aktivt marked er ikke helt 

klar i forhold til, hvor mange transaktioner og købere, der skal være, for at man kan karakterisere et 

marked som aktivt. Jeg kan også forstå, at der for så vidt angår aktive markeder for kryptovaluta kan være 

begrænsninger i, hvilke markeder der kan tilgås afhængigt af geografi. At nogle markeder kun er 

tilgængelige fra bestemte lande. Dette må også tages med i overvejelserne af, om der er tale om et aktivt 

marked.  

Japanerne har lavet deres egen regnskabsstandard under Japanese GAAP, hvor man under visse kriterier 

kan indregne et sådant aktiv i en helt ny kategori af aktiver i balancen. Det giver egentlig meget god 

mening, for målingen sker også til dagsværdi via resultatopgørelsen.  

Der kan endvidere være yderligere udfordringer forbundet med opgørelsen med dagsværdien. Historikken 

viser, at værdien kan svinge væsentligt fra dag til dag. Derfor er det også relevant at overveje om 
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oplysningerne, der kræves af standarderne er fyldestgørende. Jeg kunne godt forestille mig, at der kunne 

være behov for yderligere oplysninger, selv ved anvendelse af niveau 1 i dagsværdihierarkiet. Der kan være 

nogle problemstillinger, idet man definerede et aktivt marked i niveau 1 inden de her mere eller mindre 

åbne eller lukkede, aktive markeder eksisterede.  

Vi har også tænkt over, om der kunne være behov for yderligere oplysninger vedrørende kryptovaluta. 

For de nuværende oplysningskrav i IAS 38 er vel ikke udviklet med tanke på, at sådan et type aktiv skulle 

indregnes her? 

Det er jeg enig i. Idet aktivet på mange parametre minder meget om cash, altså et finansielt aktiv, kunne 

det godt give mening at skelne til IFRS 7, som handler om oplysninger for finansielle instrumenter. Og dertil 

oplysninger med inspiration fra IFRS 13 omkring måling til dagsværdi.  

Vi har også tænkt i retning af oplysninger omkring formål og risici forbundet med investeringen i 

kryptovaluta for de virksomheder, der ikke handler med dem. Derved kan regnskabsbrugere danne sig et 

indtryk af bevæggrundene for investeringen og risikoen. Vi har overvejet, om det for eksempel skulle 

være et krav at oplyse, hvilke typer kryptovaluta, virksomheden besidder og hvis relevant, hvilke risici 

der er tilknyttet de enkelte kryptovalutaer. Ville en sådan information give mening at inkludere?  

Det er jeg enig i. Det ville være en relevant information at give regnskabsbruger. Så tror jeg også, at man set 

i lyset af de store fluktuationer i prisen, at det måske ikke er tilstrækkeligt at oplyse om værdien på 

balancedagen. Det kunne være relevant at vise, hvordan værdien har udviklet sig over en periode. Måske 

endda også efter balancedagen. Men jeg er enig i det, I siger omkring risikobilledet. For en ting er, at der er 

en risiko forbundet med volatilitet i værdien, men en anden ting er, at der også er en forretningsmæssig 

risiko forbundet med handel med kryptoaktiver. Markedet er ureguleret og modparterne er anonyme. Man 

har således svært at vide, hvem man køber fra, og om man udsætter sig selv for en yderligere risiko ved at 

agere på et sådant marked. Der har jo været eksempler på, at nationalbankerne anbefaler, at man ikke 

investerer i specifikke kryptovalutaer, da sælgerne kun forsøger at snyde penge ud af personer og 

virksomheder. Derfor ville det være relevant at oplyse omkring, hvad det er, der får virksomheden til at 

investere i dette. Deres overvejelser omkring risiciene og hvad er formålet med det.  

Mener du, at de forhold vi har drøftet bør tilpasses i en eksisterende standard, for eksempel IAS 38, eller 

bør man lave en ny standard? 

Der kan ikke være tvivl om, at de nuværende muligheder i IFRS ikke er hensigtsmæssige. Der er ikke nogen 

af de muligheder, der foreligger med de nuværende standarder, der på passende vis kan behandle 

kryptoaktiver. Særligt med tanke på måling og oplysninger. Jeg så personligt helst, at der kom en ny 

standard. For hvis man skal gå ind og ændre på IFRS 9 eller IAS 38 kan det have nogle afledte konsekvenser, 

som kan være svære at overskue på nuværende tidspunkt. For mig at se, er der for mange ubekendte og 

forhold, der skal tilpasses, for at det kan ske på en ordentlig måde i en nuværende standard. Jeg mener 

også, at man bør udvikle en ny klassifikation, altså en ny aktivtype i regnskabet.  

Hvad vil konsekvensen være af, at kryptovaluta blev accepteret af centralbanker og regeringer på lige fod 

med traditional valuta? 

Hvis det skulle ske, så vil det være muligt at indregne dem efter IFRS 9 som cash. Men der vil nok stadig 

være behov for nogle yderligere oplysninger af den karakter, vi talte om før.  

Hvad er din vurdering af, hvad der kommer til at ske i fremtiden? 
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IASB er startet på deres research project omkring kryptoaktiver. Men historikken viser, at det typisk tager 5-

10 år, før de afsluttes. Så jeg kan godt være lidt bekymret for, om de er kommet for sent i gang med 

arbejdet. Hvis IASB ikke handler hurtigt, så går der nok ikke længe, inden der kommer en IFRIC forespørgsel, 

og så bliver de nødt til at komme med en udtalelse om, hvordan standarderne skal anvendes, og hvordan 

virksomhederne skal forholde sig, indtil IASB kommer med en formel løsning.  

Hvis vi skal opsummere, så er din holdning til et løsningsforslag, at der udarbejdes en ny standard, der 

klassificerer kryptovaluta som en ny aktivpost i balancen, måling sker til dagsværdi via 

resultatopgørelsen og der bør gives yderligere oplysninger omkring trend og følsomhed samt risici 

forbundet med aktiverne?  

Ja, det mener jeg er den bedste løsning. Men løsningen behøver ikke vedrøre kryptoaktiver alene. Vi har 

haft den samme problemstilling med guld og andre commodities, som heller ikke er omfattet af IFRS. Man 

kunne med fordel udvikle en standard, der favner disse former for investeringsaktiver.  
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BILAG 9 – TRANSSKRIBERET INTERVIEW AF 10. AUGUST 2018 – JAN FEDDERS (PWC) 

 

Alm. Skrift = respondent 

Fed skrift = interviewer 

 

Hej Jan, tak fordi du har taget dig tid til at medvirke i dette interview; vil du starte med at give en kort 

introduktion til dig selv og din baggrund for at sidde her?  

Jeg er partner i PwC’s fagligE afdeling, akkrediteret IFRS partner og sidder i den del af den faglige afdeling, 

der arbejder med finansielle instrumenter. Det er ikke udelukkende det, jeg beskæftiger mig med til daglig, 

men det er mit formelle specialeområde.  

Vi vil gerne indlede med at give en overordnet introduktion til specialet, og i hvilken kontekst vi arbejder 

med kryptovaluta, og på den måde uddybe den fremsendte interviewguide og fastsætte de overordnede 

rammer for interviewet.  

Vi har valgt at arbejde med dette emne i forbindelse med vores speciale, da vi har fulgt med i den 

opblomstring eller bølge om man vil, som vi oplevede sidste efterår, hvor kursen på kryptovalutaer, 

primært Bitcoin, steg markant i værdi og i volumen af transaktioner. Dette synes vi var interessant ud fra 

et regnskabsmæssigt perspektiv i kraft af, at vi begge til daglig arbejder som revisorer. Vores interesse 

var indledningsvist rettet mod at forstå kryptovaluta og deraf afledt, hvordan det skal indregnes i et 

regnskab aflagt efter IFRS, hvis virksomheder ejer eller handler med kryptovaluta. Dette afledte 

spørgsmålet om, hvorvidt der er nogle udfordringer forbundet med den regnskabsmæssige behandling, 

idet vi ikke umiddelbart kunne forklare, hvad kryptovaluta er. Vi tænkte, at vi måske ikke var de eneste, 

der havde lidt svært ved helt at forstå, hvad det er for en størrelse.   

Det er interessant, for jeg har aldrig helt forstået formålet med at anvende det. Måske som et middel til 

hvidvask af penge. Jeg har ikke helt forstået, hvorfor der er behov for et alternativ til traditionelle penge.  

Det er korrekt, at der har været nogle historier og eksempler på brugen af kryptovaluta, som havde 

kriminel karakter. Det var også medvirkende til vores interesse for at forstå, hvad det er, vi har med at 

gøre. Forud for dette interview har vi lavet en del research på området omkring blockchain teknologien 

mv., som er teknologien bag kryptovalutaer, og det lader til, at noget af det interessante ved 

kryptovalutaer er, at det er fuldstændig anonymt, hvem der sender og modtager dem, hvilket nok er 

positivt for en person med kriminelle tendenser. Derudover kan den manglende tilknytning til en 

centralbank eller statsstyring måske være tiltalende for nogen, der foretrækker decentralisering. For få år 

siden, da kryptovaluta stadig var meget nyt blev det flere steder omtalt som terrorkronen. På trods af 

dette, så ser man flere og flere virksomheder, der begiver sig ud i det. Vi forsøgte at finde nogle 

årsrapporter efter IFRS, hvor der var indregnet kryptovaluta. I de tre regnskaber vi fandt, var det 

behandlet på tre forskellige måder – så det var lidt det, der dannede grundlag for vores videre tanker om, 

hvorvidt der var et problem eller udfordring forbundet med den regnskabsmæssige behandling af 

kryptovaluta.  

Noget af det, som vi hurtigt blev klar over var, at det selvfølgelig spillede en rolle, hvilken type 

virksomhed, der var tale om. Om de handlede med denne type aktiver, som led i deres daglige drift, den 
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primære drift, eller om de investerede i det som en form for investering til opbevaring af likviditet eller 

med fortjeneste for øje. Således også hvordan disse aktiver indgår i virksomhedens drift.  

Indledningsvist tror jeg det vil være et godt sted at starte, hvis vi giver dig den definition af kryptovaluta, 

som vi er kommet frem til på baggrund af vores research, så der ikke sker misforståelser om, hvilken type 

aktiv, vi taler om. Vi har defineret kryptovaluta som; et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk 

substans, der skabes, opbevares og styres digitalt og ikke er understøttet af regeringer og centralbanker.  

Så har i jo i princippet også svaret på, hvilken type aktiv det er. Det er dejligt, for så behøver jeg jo ikke at 

svare på det.  

Har du mulighed for at uddybe, hvordan denne definition afgør, hvilken type aktiv, der er tale om? Og i 

den forbindelse give dit syn på, hvordan du mener, at man skal håndtere kryptovaluta 

regnskabsmæssigt? 

Jeg tror ikke der er nogen tvivl om, at hvis du alene køber kryptovaluta på samme måde som hvis du købte 

en anden fremmed valuta, som du kan have liggende i kassen så at sige, så er der jf. jeres definition på 

kryptovaluta ikke tvivl om, at det er immaterielle aktiver. Så kan du sige, at hvis du nu var broker – jeg ved 

ikke, om der findes sådan nogle – der formidler kryptovaluta for andre parter og fungerer som 

mellemmand, der er det lige så klart ud fra de gældende standarder, at der er der tale om varebeholdning. 

Så jeg tror egentlig ikke, der har været så meget tvivl om den regnskabsmæssige klassifikation efter de 

nuværende standarder.  

Hvordan ville du måle kryptovaluta i regnskabet? 

Du har nogle udfordringer forbundet med, hvordan du skal måle disse aktiver. Baseret på min forståelse for 

handelen med kryptovaluta, så eksisterer der et aktivt marked, hvor disse handles på. Man kan i hvert fald 

ikke afvise, at der kan være tale om et aktivt marked, hvor disse handles på, hvorved der vil være mulighed 

for måling til dagsværdi via IFRS 13 for de mest gængse kryptovalutaer, som indregnes i årsregnskabet efter 

IAS 38. Hvis der ikke er tale om et aktivt marked, da vil der stadig være tale om et immaterielt aktiv med en 

ubestemmelig levetid, hvorved der jf. IAS 38 ikke vil være afskrivninger relateret til aktivet.  

Der er nogle der måske intuitivt vil tænke, at kryptovaluta er en form for penge. Måske i kraft af ordet 

valuta, der jo traditionelt forbindes med penge, som vi kan betale varer, skatter osv. med. Mener du, at 

kryptovaluta kan betragtes som penge? 

Det forhold, at de ikke er anerkendt af centralbanker og regeringer indikerer, at der ikke er tale om penge 

på lige fod med klassiske valuta, da dette er definitionen på penge, at de netop understøttes af 

centralbanker, der kan gribe ind og sikre en given værdi. Det er dette forhold, der er afgørende for, at det 

ikke kan betragtes som penge og indregnes som likvider på lige fod med traditionel valuta.  

Kan det betragtes som kontantlignende – altså cash equivalents? 

Det mener jeg ikke, at det kan. Der er nogle karakteristika, der kunne indikere, at der er tale om et 

finansielt aktiv, men det forhold, at værdien af aktivet er ustabil og svinger meget bevirker, at man ikke kan 

indregne som cash equivalents iht. IFRS 9, da en forholdsvis stabil værdi er en af forudsætningerne for 

dette.  

Det der måske mangler i IAS 38 er, at de immaterielle aktiver, der så at sige smager af finansielle aktiver, 

kunne anvende den samme model som anvendes for finansielle aktiver. Idet, der ikke som udgangspunkt er 

en udløbsdato på disse, må det være noget, der løbende skal værdireguleres til dagsværdi og altså ikke 



18 
 

afskrives systematisk. Der kan måske drages en parallel til kvoter, da det også er noget der kan certificeres. 

Det bliver en mærkelig accounting, at man ikke bare kan måle disse som var de finansielle aktiver. Så hvis 

der skulle gøres noget, så var det nok det, der skulle gøres noget ved. Så man altså justerer IAS 38, så den 

muliggør en anden målingsmetode under visse omstændigheder.  

Er du broker, at der ikke det store issue, da de formodentlig omsættes relativt hurtigt og derved kan det 

betragtes som et varelager. Er du commodity broker vil det være IAS 2, der er tale om, hvor der er mulighed 

for måling til dagsværdi. Det giver god mening at måling sker efter denne model, da brokere jo ejer aktivet 

med henblik på at opnå en værdistigning. En kortsigtet værdistigning, som hurtigt kan realiseres.  

Så det er IAS 38, der kræver et fiks. På den vis er der tilstrækkelig regnskabsmæssig guidance i de 

nuværende regnskabsstandarder, dog måske uhensigtsmæssigt grundet nuværende målingsmetoder.  

Hvordan ser du de nuværende standarder ift. Præsentation og oplysningskrav?  

I min optik er disse dækket af de almindelige krav i standarderne. IAS 38 foreskriver, at du skal behandle 

dette regnskabsmæssigt, den har nogle få oplysningskrav. Dertil har du de generelle krav. Hvis vi ikke har et 

aktivt marked, kan der være en risiko for, at den ikke har den værdi, den står bogført med. Altså, at der er 

tale om en impairment situation. Generelle krav omkring væsentlige skønsmæssige usikkerheder, som der 

kræves oplyst om jf. IAS 1. Her vil man skulle redegøre for, hvordan den regnskabsmæssige værdi er fastsat. 

Omkring de usikkerheder, der måtte være tilknyttet aktivet. Så det vil man skulle skrive om i den situation. 

På den vis mener jeg ikke, at der er behov for yderligere retningslinjer i forhold til oplysninger. Det kan 

sidestilles lidt med en situation, hvis man har investeringer i Venezuela, der for øjeblikket kan være 

vanskelige at værdiansætte grundet den politiske uro. Hvordan skal man værdiansætte disse. Vi har ikke en 

spot kurs og opfylder måske ikke definitionen herfor. Man må lave et estimat – et ledelsens skøn over 

værdien. I dette tilfælde har IFRIC udstedt en vejledning, der bekræfter, at der ikke kan anvendes en spot 

rate, men at det må være op til den enkelte regnskabsaflægger at finde den mest passende metode og så 

selvfølgelig oplyse om den anvendte metode. Det er for mig at se, lidt det samme i kan være i her også. Vi 

har at gøre med nogle meget eksotiske kryptovalutaer, der kan være svære at forholde sig til, og hvad 

værdien er. Det er særligt relevant fordi der ikke er en standard der direkte understøtter brugen af måling 

til dagsværdi, som kryptovaluta kan falde ind under, som nok er den mest hensigtsmæssige målingsmetode 

for denne type aktiv. Her vil IFRS 13 bidrage med retningslinjer for, hvilke specifikke oplysningskrav der skal 

gives ved anvendelse af dagsværdi.  

Mener du, at der kan være yderligere oplysninger, end de der allerede fremgår af IFRS 13, der kunne 

være relevante at give for så vidt angår kryptovaluta målt til dagsværdi ved niveau 1 i 

dagsværdihierakiet? 

Ved anvendelse af niveau 1 som er aktivt marked ved fastsættelse af dagsværdien er det ikke så vigtigt, 

hvilken børs, der er tale om, så længe der er tale om et aktivt marked, hvor der er reel mulighed for salg på 

kort tid uden væsentlige salgsomkostninger. Det kunne til gengæld godt være relevant af beskrive noget 

omkring de risici og forretningsmæssige bevæggrunde for at investere i sådan et aktiv men på et mere 

generelt plan.  

Ja, man kan vel godt sige, at der er en forretningsmæssig risiko forbundet med sådan en beslutning? 

Ja, bestemt. Fordi det som IFRS 13 regulerer. Den taler jo om et niveau tre med rimelig sandsynlighed, 

alternativ værdiansættelsesmodel. Skal du bruge en multiple på 8 eller er det nærmere 9,5, fordi forskellige 

kilder ikke er helt enige  – så ville man forklare i noterne til årsregnskabet, hvilke konsekvenser dette ville 

have for den regnskabsmæssige værdi. Altså en form for følsomhedsanalyse. Men kryptovalutaer har en 
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karakter, der ikke passer på en underliggende værdiansættelsesmodel. Det er nærmere et kvalificeret gæt 

på, hvad handelsværdien af aktivet er på et givent tidspunkt. Der kunne således nærmere være behov for 

en generel sensitivity oplysning, som man f.eks. har på finansielle risici i IFRS 9 på nuværende tidspunkt. 

Det er nærmere sådan noget der er brug for. En dagsværdimodel, indarbejdet i IAS 38, der af afgrænset 

alene til brug for denne type af aktiver og dertil en præcisering af oplysningskravene, der læner sig op ad 

oplysningskravene i IFRS 9 om finansielle instrumenter. Der synes jeg egentlig, at man ville være langt. I min 

optik er det simpelthen et spørgsmål om, at man skal have moderniseret IAS 38, således at IAS 38 giver 

særskilt vejledning omkring den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, der har 

karakteristika af finansielle aktiver.  

Vil der være nogle uhensigtsmæssigheder ved at åbne op for sådan en tilpasning og ændring af IAS 38? 

Det vil være vigtigt, at man i forbindelse med tilpasningen sørger for, at der laves en passende scoping, der 

alene omfatter den form for aktiver, der ønskes underlagt standarden. Det skal formuleres helt præcist, 

hvilke aktiver, der skal kunne indeholdes i IAS 38 og følge den nye dagsværdimåling som drøftet. 

Umiddelbart bør det være med i overvejelserne omkring en sådan formulering, at alene immaterielle 

aktiver, som er mulige at udskille fra virksomheden uden påvirkning på øvrige aktiver i virksomheden, bør 

kunne indeholdes i denne nye målingsmetode. Det skal jo ikke være sådan, at Coca-Cola får muligheden får 

at ændre indregningen af deres brand, da dette jo ikke egner sig til et salg, da det vil påvirke hele 

virksomheden. Det bør alene være aktiver, der er individuelt mulige at sælge, der kan inkluderes i den nye 

målingsmetode.  

Så hvis vi lige skal opsummere, så kan man mht. indregning enten ende i IAS 2 varebeholdninger, hvis 

man er broker og handler med kryptovaluta som led i den almindelige drift eller man kan ende i IAS 38, 

hvis kryptovaluta indgår som et investeringsobjekt?  

Ja, det er korrekt. Og så er det sådan med den nuværende standard, at måling af immaterielle aktiver til 

dagsværdi medfører, at værdireguleringer føres via anden totalindkomst under egenkapitalen. Det er 

denne bogføring af værdireguleringen, der er uhensigtsmæssig og optimalt set blev tilpasset, så 

værdiændringerne kunne føres via resultatopgørelsen og derved påvirke årets resultat.  

Så min vurdering af, om der er behov for tilpasning eller udstedelse af ny standard, så er min klare 

holdning, at tilpasning af IAS 38 er den bedste løsning.  
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BILAG 10 – TRANSSKRIBERET INTERVIEW AF 13. AUGUST 2018 – JANE THORHAUGE MØLLMANN 

(KPMG) 

 

Alm. Skrift = respondent 

Fed skrift = interviewer 

 

Hej Jane, tak fordi du har taget dig tid til at medvirke i dette interview; vil du starte med at give en kort 

introduktion til dig selv og din baggrund for at sidde her?  

Jeg startede i KPMG som specialist tilbage i 2006. Inden da har jeg arbejdet i den private sektor i en 

årrække, hvor jeg var med til at implementere IFRS for mine daværende arbejdsgivere. I dag sidder jeg som 

specialist i KPMG’s faglige afdeling, kaldet DPP (Department of Professional Practice), hvor jeg har ansvaret 

for fortolkning og formidling af dansk såvel som international lovgivning, der påvirker udførelsen af KPMG’s 

opgaver i Danmark. Derudover er jeg en del af KPMG’s accounting advisory afdeling, som beskæftiger sig 

med forskellige former for regnskabsmæssige rådgivningsopgaver.  

Inden vi går videre med dine synspunkter på kryptovaluta, så synes vi, at det vil være godt at starte med 

en kort introduktion til specialet. Vi har valgt at skrive om kryptovaluta, da vi begge fulgte meget med i 

udviklingen og den omtale, som kryptovaluta fik især i efteråret 2017. Grundet vores arbejde som 

revisorer, kom vi til at tænke over, hvordan man mon skulle behandle sådan et aktiv regnskabsmæssigt. 

Vores tanker herom udsprang nok fra, at vi ikke helt vidste, hvad kryptovaluta egentlig var for en 

størrelse. Vores research ledte os hurtigt frem til, at det måske ikke var så ligetil, så vi besluttede os for 

at gå i dybden med dette emne. Vores fokus i specialet er således på muligheder og udfordringer i 

forbindelse med indregning, måling og oplysning om kryptovaluta i årsregnskabet, der aflægges efter 

IFRS, og om de nuværende standarder kan favne kryptovaluta på en hensigtsmæssig måde. Vores 

indledende research, som vi har foretaget forud for dette møde, har gjort os i stand til at give vores 

definition på kryptovaluta.  

Den er følgende: Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans, der skabes, opbevares og 

styres digitalt og ikke er understøttet af regeringer og centralbanker. Indledningsvist må du gerne give 

din vurdering af denne definition?  

Jeg synes den lyder fornuftig. Jeg kan i hvert fald ikke lige komme på, hvad der skulle ændres ved den.  

Vores indledende tanke omkring den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta var, at de 

umiddelbart burde kunne indregnes som enten kontanter, som en investering, varebeholdning eller som 

et immaterielt aktiv. Altså efter henholdsvis IFRS 9, IAS 2 eller IAS 38. Hvad ser du af muligheder for 

indregning efter de nuværende standarder?  

På nuværende tidspunkt er kryptovaluta ikke godkendt af centralbanker eller regeringer. Dette er en 

forudsætning for, at det kan betragtes som penge på lige fod med traditionel valuta. Om det så kan være et 

cash equivalent afhænger af, om værdien er nogenlunde stabil. Værdien af kryptovaluta har svinget meget 

især målt over de sidste par år, hvorfor dette heller ikke vil være en mulighed. Den sidste mulighed inden 

for IFRS 9 er, om der kan være tale om et andet finansielt aktiv. Her kræves det, at der er et 

kontraktsforhold mellem to parter, der består af henholdsvis et finansielt aktiv hos den ene part, der udgør 
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en modsvarende finansiel forpligtelse hos modparten. Det er der efter min forståelse af kryptovaluta ikke 

tale om. Så IFRS 9 kan ikke bruges, som det ser ud lige nu.  

Jeg vil tro, at kryptovaluta godt kan betragtes som et varelager for de virksomheder, der handler med det 

som en del af deres almindelige drift. Altså, hvis de kan defineres som en broker efter IAS 2. Men jeg tror 

ikke umiddelbart, at det vil være her de fleste virksomheder vil være. Det er nok nærmere som et form for 

investeringsobjekt, at virksomheder vil købe kryptovaluta på nuværende tidspunkt.  

Og det leder os egentlig videre til den sidste mulighed, som er IAS 38 om immaterielle aktiver. Her passer 

definitionen i hvert fald ind.  

Så man kan indregne kryptovaluta efter IAS 2, hvis der kan argumenteres for en varebeholdning, og IAS 

38 hvis der ikke er tale om en varebeholdning. Hvad er der så af muligheder for måling af kryptovaluta og 

er der nogle problemstillinger forbundet hermed?  

Efter IAS 38 skal aktivet som udgangspunkt måles til kostpris medmindre der kan findes et aktivt marked, 

som grundlag for værdiansættelsen. Hvis det er muligt, kan man anvende dagsværdi jf. IFRS 13. Her vil 

værdireguleringerne blive ført via anden totalindkomst, så de har altså ikke PL effekt. Det kan man måske 

godt argumentere for ikke er hensigtsmæssigt. Men det kræver, at man i første omgang kan finde et aktivt 

marked og det er jeg ikke helt sikker på, at man altid vil kunne finde. Så vidt jeg ved, er markederne jo ikke 

reguleret eller underlagt kontrol.  

Det har du ret i. Vores research vise, at der eksisterer omkring 1.600 kryptovalutaer. Man kan måske 

argumentere for, at der vil være et aktivt marked for de største af dem, men der vil nok være større 

usikkerhed om de, der ikke handles så ofte og handles af færre aktører på færre markeder.  

Det er netop det. IFRS 13 giver ikke nogen helt præcis guidance om, hvornår markedet er aktivt nok til at 

være niveau 1 i dagsværdihierakiet. Så det er ikke nødvendigvis ligetil at anvende dagsværdi efter IFRS 13, 

selvom IAS 38 giver mulighed for det og så ender man jo i kostpris jf. IAS 38. Her skal det først vurderes, om 

der er tale om bestemmelig levetid. Det mener jeg ikke umiddelbart, at der er, så man vil ikke skulle 

afskrive på det. Men ved anvendelse af kostpris vil der være krav om årlig vurdering af nedskrivningsbehov 

og evt. test, hvis der er indikationer. Men hvordan man så vil lave den test, når man har vurderet at der ikke 

er et aktivt marked, det kan være svært. Det vil nok heller ikke være nemt at vurdere de fremtidige 

pengestømme. For hvordan skal man vurdere værdiudviklingen eller fremtidige pengestrømmene fra 

kryptovaluta? Det tror jeg ikke, der er nogen der ved præcist på nuværende tidspunkt.  

Så uanset, hvordan man måler aktivet efter IAS 38, så vil der være udfordringer forbundet hermed.  

IAS 2 giver også mulighed for måling til dagsværdi, hvis man er broker. Men her er de samme udfordringer 

som ved IAS 38 dagsværdi ift. Det aktive marked. Dog føres værdireguleringer i PL, så det problem er ikke 

gældende her.  

Så der er altså ingen af de nuværende muligheder, der virker helt hensigtsmæssige. Hvilke forbedringer 

vurderer du så ville være relevante?  

Jeg mener ikke, at det er decideret uhensigtsmæssigt. Jeg savner en fælles guidance for området, der kan 

redegøre for, hvordan måling til dagsværdi skal foregå. Klassifikationen som et immaterielt aktiv virker 

rimelig nok, så det er primært fortolkninger og vejledninger til, hvordan dagsværdien skal gøres op og, 

hvilket niveau i dagsværdihierarkiet som skal anvendes. Det må være op til IASB eller IFRIC at give guidance 

omkring dette. Der bør således komme noget vejledning til både IAS 2 og IAS 38, så der kommer en 
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ensartet måde at behandle dette på. For lige nu, kan jeg godt forestille mig, at der vil være forskellige bud 

fra regnskabsaflæggerne på dette.  

Jeg mener ikke, at området er stort og omfattende nok til at kræve en ny standard. Det vil være at skyde 

gråspurve med kanoner. Det er for mig at se et spørgsmål om, at der udstedes et fortolkningsbidrag, der 

redegør for, hvordan og under hvilke omstændigheder, der kan måles til dagsværdi via PL, som er det mest 

retvisende.  

Jeg tror stadig, at forholdet er for nyt og for mange stadig for ukendt til at det vil give mening at arbejde 

mod en ny standard. Hvordan brugen af og omfanget af kryptovaluta udvikler sig i fremtiden vil måske 

ændre på dette. Men lige nu er en ny standard ikke nødvendig.  

Er der behov for yderligere oplysninger end de, der er krævet af de nuværende standarder? 

Jeg mener ikke, at der er behov for de store ændringer. IAS 38, IAS 2 og IFRS 13 om dagsværdi stiller i 

forvejen krav om forholdsvis mange oplysninger. Så kommer det selvfølgelig an på væsentligheden af 

kryptovaluta sammenholdt med regnskabet som helhed. Det er vigtigt at få med. Men hvis kryptovaluta er 

væsentligt, så kunne det godt være relevant at oplyse omkring følsomheden for ændringer i kursen. 

Derudover ville det måske også give god mening at have en form for trend oplysning med. Altså vise, hvor 

meget kursen på ens kryptovaluta har udviklet sig over året og efter regnskabsåret. Det ville give 

regnskabslæser et billede af volatiliteten og usikkerheden. Væsentlige værdiændringer ville også skulle 

oplyses som en efterfølgende begivenhed, hvis det altså har en væsentlig påvirkning på regnskabet som 

helhed.  

Hvordan ser du kryptovaluta i fremtiden? 

Det er klart, at det politiske omkring kryptovaluta vil være vigtigt. Den manglende anerkendelse af 

centralbanker og regeringer er forhindringen for, at man kan betragte det som penge. Men jeg tror ikke 

umiddelbart, selvom man aldrig skal sige aldrig, at vi kommer til at bruge kryptovaluta som penge til at 

betale med, som vores traditionelle penge. Det er nok mere som et investeringsobjekt ligesom guld, sølv 

eller diamanter. Jeg tror interessen og brugen af kryptovaluta vil stige. Jeg sammenligner det lidt med 

finansielle instrumenter og sikringsinstrumenter eller elbilen, som for nogle år tilbage ikke blev anset for 

noget stort. Men det blev det. Så det er svært at spå om.  

  



23 
 

BILAG 11 - INTERVIEWGUIDE – BANK 

 

INTERVIEWGUIDE  

EMNER INTERVIEWSPØRGSMÅL 

1. PRÆSENTATION  Præsentation af interviewer og respondent, herunder 

baggrund som bankrådgiver og uddannelsesmæssig 

baggrund 

 

 Præsentation af speciale, herunder: 

o Omtale af baggrund for specialets udformning 

o Omtale af ønsket undersøgelse af bankverdenens 

syn på kryptovaluta, herunder særligt 

værdiansættelse ifm. Långivning og kreditvurdering 

o Kryptovaluta generelt 

 

2. BANKENS 

VURDERING OG 

POLITIK OMKRING 

KRYPTOVALUTA 

 Vores research og analyser viser, at kryptovaluta ikke kan 

betragtes som penge i traditionel forstand. Dette afleder 

følgende spørgsmål:  

o Hvad er bankens syn på kryptovaluta? 

o Har banken en firmapolitik vedr. kryptovaluta? 

 

3. VÆRDIANSÆTTELSE 

OG 

SIKKERHEDSSTILLELSE 

I KRYPTOVALUTA 

 Hvordan forløber processen ved låneansøgning, herunder 

hvorledes vurderer banken virksomheds aktiver til brug for 

evt. sikkerhedsstillelse? 

 Hvordan forholder banken sig, hvis en virksomhed ønsker at 

stille sikkerhed i kryptovaluta? 

 

4. KRYPTOVALUTA OG 

KREDITVURDERING 
 Hvordan forløber processen for kreditvurdering, herunder 

hvorledes behandler banken kryptovaluta ifm. 

Kreditvurderingen? 

 Har det betydning for kreditvurderingen, hvordan en 

virksomhed indregner kryptovaluta? 

 

5. KRYPTOVALUTA I 

FREMTIDEN 

 Hvordan forventer du, at brugen af kryptovaluta kommer til 

at udvikle sig i fremtiden? 
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BILAG 12 – TRANSSKRIBERET INTERVIEW AF 28. AUGUST 2018 – CHRISTIAN MØRK (NORDEA) 

 

Alm. Skrift = respondent 

Fed skrift = interviewer 

 

Hej Christian, tak fordi du har taget dig tid til at medvirke i dette interview. Vil du starte med at give en 

kort introduktion til dig selv og din baggrund for at sidde her? 

Jeg arbejder til daglig som rådgiver i Nordeas. Jeg har været rådgiver i Nordea i 6 år efter det indledende 

interne uddannelsesforløb. Samlet set små 8 år. Min uddannelsesmæssige baggrund består af en HD i 

finansiering og investering samt Nordeas interne rådgiveruddannelse.  

Vi vil gerne indlede med at give en overordnet introduktion til vores speciale, og i hvilken kontekst vi 

behandler kryptovaluta, og på den måde uddybe den fremsendte interviewguide og fastsætte de 

overordnede rammer for interviewet.  

Vores speciale omhandler den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta. Overordnet kan vores 

undersøgelse sammenfattes til at omhandle, at vi har identificeret nogle udfordringer forbundet med 

den regnskabsmæssige behandling. Vores undersøgelse viser endvidere, at der er anvendt nogle 

forskellige modeller for indregningen, som har nogle konsekvenser for årsregnskabet, herunder også 

nøgletal. Vores formål med at involvere den finansielle sektor i specialet er, at få et indblik i, hvad de 

forskellige indregningsmetoder har af konsekvenser for virksomheder i forbindelse med en 

långivningssituation og kreditvurdering.  

Dette leder os naturligt videre til emne 2 i interviewguiden, som omhandler det forhold, at kryptovaluta 

ikke kan betragtes som penge, da centralbanker og regeringer ikke understøtter det. Dette forhold 

afleder nogle nye spørgsmål i relation til specialet, hvor af det første er: Hvad er bankens syn på 

kryptovaluta?  

I begyndelsen var det det helt store samtaleemne i banken. Alle talte om det, og der var en del bankfolk, 

der købte dem. Jeg købte ikke noget selv, fordi jeg ikke er til sådan noget med at investere i nye ting. Jeg er 

mere til det traditionelle med aktier. Det føler jeg lidt, at man ved hvad er. Jeg tror mange af dem, der 

købte kryptovaluta dengang blev lokket af kursudviklingen som havde været opadgående i en længere 

periode, og så fordi kryptovaluta flytter ved normerne for, hvad vi betragtede som penge. Eller det troede 

vi i hvert fald at det ville på et tidspunkt. Nordea havde ikke nogen særlig politik omkring det i starten. Det 

var faktisk først, da det også begyndte at komme i medierne og på den politiske dagsorden, at de til at 

starte med forbød alle transaktioner. Efterfølgende blev alle beordret til at sælge alt, hvad der hed noget 

med krypto. Argumentationen herfor var, at banken ikke kunne acceptere den form for risiko og 

eksponering på et så ukendt marked. Jeg tror man var blevet klar over, hvor lidt vi egentlig vidste om det. 

Det faktum, at det er ureguleret var dog den afgørende faktor. Det er også årsagen til, at banken ikke har 

åbnet op for handel med kryptovaluta. Man kan jo slet ikke handle på nogen måde via Nordeas platforme 

med kryptovaluta. Det er helt lukket ned.  

Der tror jeg også, at du fik svaret på det næste spørgsmål under emne 2. Det næste, som vi gerne vil have 

lidt mere indsigt i er, hvordan processen er i forbindelse med låneansøgning og herunder særligt i 

forbindelse med sikkerhedsstillelse? 
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Processen for at optage lån er lidt forskellig afhængigt af, om man i forvejen er kunde i banken eller er en 

ny kunde. Hvis man i forvejen er kunde, har vi jo adgang til en del information omkring de finansielle 

forhold. Dem vil rådgiveren forberede sig på, inden et evt. møde. Vi vil dog ikke nødvendigvis vide, hvad 

man har af andre aktiver en likvider. Så det vil være noget af det man drøfter på et møde. Vi vil indhente 

dokumentation fra virksomheden på, hvilke aktiver de ejer. Har de f.eks. en bil vil vi indhente 

registreringsattesten, eller ejer man en ejendom, vil vi indhente skødet for at validere virksomhedens 

ejerskab. Afhængigt af det ønskede lånebeløbs størrelse laver vi en vurdering af, om det er nødvendigt at 

tage sikkerhed i et eller flere af virksomhedens aktiver. Når der er tale om en virksomhed vil vi tage 

udgangspunkt i de seneste 2-3 års årsregnskaber. I de fleste tilfælde vil vi kræve, at disse er revideret af en 

autoriseret revisor. I de tilfælde, hvor lånebeløbet er så stort ift. Det nuværende engagement med kunden, 

laver vores analyseafdeling en regnskabsanalyse. De tager både stilling til nøgletal, pengestrømme, årenes 

resultater samt den anvendte regnskabspraksis. Som oftest vil de lave en omvurdering af de 

regnskabsposter, der ikke måles til dagsværdi, hvis dette altså er muligt. For os er det jo vigtigst at vide, 

hvad aktierne kan realiseres til i dag, hvis vi skulle få brug for at få vores penge hjem.  

Vi har i forbindelse med vores speciale lavet en analyse, der viser forskelle i nøgletal og årets resultat 

afhængigt af, hvilken model virksomheder bruger til at indregne kryptovaluta i årsregnskabet. Det 

fremgår heraf, at der er nogle væsentlige forskelle. Betyder dette, at der kan være fordele i at bruge en 

model frem for en anden ved ansøgning om et lån? (interviewer viser udskrift af analysen) 

Ja, det kan jeg da godt se. Det er faktisk ret meget. Men for at svare på dit spørgsmål, så har det ikke nogen 

effekt, da regnskabet og nøgletallene bliver analyseret af vores folk. Som nævnt vil de omskrive værdierne 

til dagsværdi og tilpasse nøgletal mv. Så det tror jeg ikke, vil have den store effekt. Jeg vil tro, at det er det 

samme, som hvis virksomheden ejede nogle bygninger. Uanset, hvad de står til af værdi i regnskabet, så vil 

man få en mæglervurdering, hvis det vurderes nødvendigt.  

Hvordan vil banken vurdere kryptovaluta, hvis en låneansøger eksempelvis har købt Bitcoin for 250.000 

kr. sidste år? Vil banken kunne bruge disse til sikkerhedsstillelse?  

Banken vil ikke bruge kryptovaluta til sikkerhedsstillelse. Det vil ikke have en værdi i den henseende. Jeg 

ved faktisk heller ikke, hvad den juridiske sikringsagt vil være for kryptovaluta. Når vi tager sikkerhed ved 

for eksempel pant i en ejendom, så tinglyser vi jo dette, så vores sikkerhedsstillelse bliver juridisk 

gældende. Jeg ved slet ikke, om det er muligt at gøre noget tilsvarende med kryptovaluta. Det kunne måske 

være, at man kunne overdrage kryptovalutaen i bankens varetægt lidt ligesom, hvis man lægger et 

depositum i forbindelse med et boligkøb. Men det er ikke noget, jeg har set i praksis og som tidligere nævnt 

er vores politik jo, at vi ikke vil have noget med kryptovaluta at gøre, så det ville under ingen 

omstændigheder bliver accepteret at lave sådan en løsning. Så det korte svar er, at man ikke kan stille 

sikkerhed i kryptovaluta.  

Hvordan forløber processen ved kreditvurdering?  

Kreditvurderingsprocessen er en integreret del af långivningen. Overordnet set er det en analyse af 

ansøgerens finansielle situation både nu og fremtidige. Hvis der er tale om en virksomhed, vil man anvende 

årsregnskaberne mv. til at vurdere den finansielle situation. For så vidt angår kryptovaluta, så tillægges de 

heller ikke værdi i forbindelse med kreditvurdering.  

Hvordan forventer du, at brugen af kryptovaluta kommer til at udvikle sig i fremtiden? 

Det synes jeg er svært at sige. Jeg tror jeres gæt er lige så godt som mit. Jeg tror det kommer meget an på, 

hvordan privatpersoner kommer til at bruge det. Det er jo det, der skal drive en eventuel godkendelse af 
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det fra centralbanken og de øvrige banker. Hvis ikke efterspørgslen fra befolkningen og vores kunder er stor 

nok, så kommer man nok aldrig til at kunne opnå det samme med kryptovaluta som man kan med 

almindelige penge. Her tænker jeg både på at bruge kryptovaluta til at betale med i butikker osv. Og som 

sikkerhedsstillelse ved långivning. Hvis der bliver stor nok efterspørgsel, så tror jeg nok, at der skal ske 

noget. Men jeg tror også, at både politikerne og bankerne, herunder Nordea, vil modarbejde det, så længe, 

der ikke er en central styring og kontrol med det. Det er jo lidt der hele bankens forretningsgrundlag ligger. 

Hvis kryptovaluta blev godkendt som penge nu, så er det jo ikke sikkert, at der vil være det samme behov 

for bankerne.  

 

 

 

 


