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Resume 

 

The aim of this thesis is to perform a comparative analysis of the accounting standards from the two 

organizations FASB and IASB regarding how the respective organization considers value as a theoretical 

term and how this consideration shows in actual accounting standards. The end goal is to draw a conclusion 

on the differences between the two organizations regarding value treatment and how these differences 

might affect international financial reporting in the future, and play a part the current convergence project 

between the two organizations.   

 

In order to do so, a series of factors will be considered in regards to how the differences between the two 

organizations occurs the current accounting standards, which factors affects hos each organization thinks 

of value, and how the two organizations will try to affect external factors and their way of thinking about 

value though their discourse. Critical Discourse Analysis will be utilized in order to gain a better 

understanding of the latter.  

 

The thesis shows that the two organizations both considers value to be a tool to be used by the users of 

financial reports in their decision-making. It also shows that the two organizations have different opinions 

of who the relevant users are, and that this condition plays a big part in how each organization views value 

and its role in financial reporting.  

IASB considers value to be a liquid element in financial reporting, which partly happens in an effort to 

appease the needs of the investors in regards to how these uses financial reports in their decision-making.  

FASB considers value to be more static and thereby less varying on a year-to-year basis, something that 

allows the opportunity for the companies behind the financial reports to include more economic value in 

the financial report.  

 

The thesis concludes that there are differences in the treatment of value between the two organizations, 

but also that there is an ongoing effort to minimize these differences. This effort comes in the form of 

aligning the American standards with the European standards through the ongoing convergence project, 

and because of this, the European standards and their viewpoint will dominate international accounting in 

the coming years.    
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1. Indledning 

 

I år 2002 blev der på et møde i Norwalk, Connecticut, mellem de to organisationer der udarbejder 

regnskabsstandarder til det internationale marked FASB og IASB, nedskrevet et Memorandum of 

Understanding1, og dermed blev det første faktiske skridt til at konvergere regnskabsstandarderne imellem 

de to organisationer taget. Dette er dog ikke ensbetydende med at arbejdet med at konvergere 

internationale regnskabsstandarder først startede i dette årtusinde, derimod har dette arbejde foregået i 

mange år, men dette møde i Norwalk var første gang de to største organisationer indenfor 

regnskabsstandarder nedskrev en fælles ambition for den fremtidige udvikling indenfor international 

regnskabsregulering, og dermed ønskede at bibringe en større konvergens indenfor området.  

Regnskabsstandarderne fra IASB er mere principbaserede end de tilsvarende fra FASB, der er 

regelbaserede2.  

Principbaserede regnskabsstandarder har til formål: ”at sikre, at transaktioners og begivenheders 

økonomiske substans styrer indregning og måling”3, mens formålet med regelbaserede 

regnskabsstandarder er: ”at specificere den korrekte regnskabsmæssige behandling af alle tænkelige 

transaktioner og begivenheder, så den regnskabsmæssige behandling står klar for alle, og der derved opnås 

minimering af skøn og vurderinger”4. 

Flere store økonomiske skandaler, herunder Enron og WorldCom5, medførte dog at man fra FASB side 

forholdte sig kritisk til sin egen tilgang til regnskabsstandarder og de bagvedliggende principper, og dette 

var årsagen til at man fra den amerikanske organisations side ønskede en øget konvergens på det 

internationale regnskabsområde, en konvergens der skulle ligge sig tættere på en principbaseret tilgang 

end den nuværende kurs organisationen havde, og dette var altså en af årsagerne til at det internationale 

konvergensprojekt blev igangsat.  

 

Det fortsatte arbejde med konvergensprojektet er en oplagt mulighed til at kigge nærmere på de forskelle 

der fortsat eksisterer imellem de to standardsæt, IFRS og US GAAP, hvilke årsager der ligger til grund for at 

disse forskelle eksisterer, og i hvilken retning den forventede fremtidige konvergens vil trække det 

internationale regnskabsvæsen, og dermed mindske de eksisterende forskelle der eksisterer imellem de 

gældende regnskabsvejledninger.  

                                                           
1 Finansiel Rapportering, s. 77 
2 Finansiel Rapportering, s. 77 
3 Finansiel Rapportering, s. 77 
4 Finansiel Rapportering, s. 78 
5 Comparative International Accounting, s. 99 
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Særligt interessant kan det være at anskue hvordan de to organisationer, og deres respektive 

vejledningssæt, forholder sig til behandlingen af værdi, og hvilke teoretiske overvejelser der ligger bag disse 

opfattelser af værdi som et mere teoretisk begreb. Det kan forventes at forskellige teoretiske opfattelse af 

værdi vil komme til udtryk i den regnskabsmæssige behandling og inddragelse af værdi, og ved at analysere 

disse forventede forskelligrettede opfattelser, kan det sandsynligvis klargøres hvorfor man i de to 

organisationer forholder sig forskelligt til værdi i forhold til dennes placering og funktion i årsregnskaber. 

Særligt interessant i denne henseende vil det være at anskue hvem man udvikler sine regnskabsstandarder 

til, altså hvem de to organisationer anser som værende den eller de væsentligste interessegrupper i 

relation til regnskabsstandarder, og om disse interessegrupper vil have en påvirkning på den 

værdiopfattelse der eksisterer i det arbejde de to organisationer udfører.  

Ved at analysere på dette bør det være muligt at vurdere, hvordan den fremtidige generelle internationale 

værdiopfattelse vil tegne sig, og dermed i hvilken retning det internationale konvergensprojekt vil rykke sig, 

i forhold til den værdiopfattelse der vil dominere dette konvergensprojekt.  

 

1.1. Problemstilling og undersøgelsesspørgsmål  

 

For at kunne vurdere hvordan den fremtidige internationale værdiopfattelse vil blive skabt, kan det være 

nødvendigt at opstille en række underspørgsmål, der har til formål at hjælpe med at vurdere hvordan den 

nuværende værdiopfattelse kommer til udtryk i forbindelse med de to organisationers arbejde, samt hvilke 

eksterne påvirkninger der eksisterer for denne værdiopfattelse, og som dermed kan forventes også at ville 

påvirke hvordan en eventuel ændret værdiopfattelse vil blive tegnet i fremtiden.  

 

Den overordnede problemstilling i denne opgave er:  

 En komparativ analyse af de to standardsæt IFRS og US GAAP, der vil blive analyseret for forskelle, 

hvor der hovedsageligt vil blive fokuseret på hvordan værdi opfattes, og hvordan denne opfattelse 

kommer til udtryk i den regnskabsmæssige behandling af værdi, samt de eksterne faktorer der kan 

være med til at påvirke denne opfattelse.  

 

For at kunne besvare og belyse denne problemstilling vil det være nødvendigt at opstille en række 

underspørgsmål der vil have til formål at skabe et besvarelsesgrundlag. Dette gøres ved at belyse en række 

forhold der har relevans for regnskabsstandarder og de faktorer der er med til at forme disse.  
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 Hvor og hvordan kommer forskellene imellem IFRS og US GAAP til udtryk? 

Dette vil foregå ved at analysere regnskabsstandarder fra de to organisationer, og sammenligne de 

regnskabsstandarder, der behandler samme regnskabsposter for derved at undersøge hvordan man på 

dette plan forholder sig til værdibehandlingen, og om man derved kan udlede noget omkring den 

pågældende organisations værdiopfattelse.  

 

 Hvilke strukturelle forskelle eksisterer der imellem de to organisationer, og hvordan påvirker disse 

forskelle den eksisterende værdiopfattelse, og dermed behandlingen af værdi, i de to 

organisationer? 

 

For at opnå en bedre forståelse for den sociale kontekst de to organisationer eksisterer i, vil de forventelige 

strukturelle forskelle der eksisterer imellem de to organisationer blive undersøgt. Dette gøres, da det kan 

forventes at der eksisterer en række strukturelle forhold, som vil påvirke hvordan de to organisationer 

opfatter værdi, og som derved vil påvirke hvordan en værdiopfattelse opstår, hvilket vil være brugbart at 

klargøre, såfremt man ønsker at sige noget omkring hvordan den fremtidige værdiopfattelse indenfor det 

internationale regnskabsvæsen kan forventes at se ud.  

For at kunne udtale sig omkring dette, er det nødvendigt at fastslå hvordan disse strukturelle forskelle 

fungerer i samspil med standardsætterne, og derved hvordan man kan forvente at disse strukturelle 

forskelle vil komme til udtryk i forbindelse med organisationernes arbejdsprocesser. Ved at gøre dette kan 

man sandsynligvis også sige noget omkring hvilke af disse strukturelle faktorer der vil spille den største rolle 

i det forstående konvergensarbejde.  

 

 Hvordan og i forhold til hvem italesætter de to organisationer værdi? 

 

I et forsøg på at belyse hvordan organisationerne forholder sig til værdi fra en mere teoretisk synsvinkel, vil 

der blive undersøgt nærmere hvordan de to organisationer forholder sig til denne værdi fra en mere 

kvalitativ vinkel, hvilket vil foregå ved at kigge nærmere på det sprogvalg, som de to organisationer vælger 

at gøre brug af i forbindelse med italesættelsen af værdi6. Dette gøres dels for at undersøge selve 

sprogvalget som de to organisationer gør brug af, men i lige så høj hvis ikke højere, grad at undersøge den 

sociale relation som organisationerne forsøger at placere sig selv i, i kraft af den måde de vælger at 

italesætte sin værdiopfattelse, og hvem man vælger at rette denne italesættelse imod.  

                                                           
6 Dette ved blive gjort ved hjælp af en diskursanalyse, som bliver nærmere beskrevet i afsnit 2.1. 
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Dette gøres under tesen, at den værdiopfattelse der eksisterer hos de organisationer der udarbejder 

regnskabsstandarder i høj grad er et produkt af de omkringliggende eksterne påvirkninger, som disse 

organisationer er udsat for. Når man vælger at undersøge hvordan organisationerne selv forsøger at 

placere sig i denne sociale kontekst, gøres det fordi man må forvente at organisationerne kan, og dermed 

vil forsøge, at påvirke denne sociale kontekst, og hvordan deres egen værdiopfattelse spiller sammen med 

den værdiopfattelse der eksisterer i dens eksterne relationer.  

 

1.2. US GAAP 

 

GAAP er et standardsæt udarbejdet af den amerikanske organisation FASB, og arbejdet med nationalt 

gældende finansiel lovgivning i USA kan spores tilbage til 1933 med vedtagelsen af the Securities Act of 

19337, en lovgivning der blev vedtaget i kølvandet på børskrakket i 1929 på grund af de dertilhørende store 

økonomiske vanskeligheder landet gennemgik. Der havde dog foregået lovgivende arbejde i de enkelte 

stater tidligere, men det var altså først i 1933 man arbejdede med området på det føderale niveau.  

Hovedparten af dette arbejdet foregår i the Securities and Exchange Commission (SEC), der som navnet 

antyder er en kommission omhandlende selskaber hvis værdipapirer handles på de amerikanske regulerede 

markeder, og som dermed skal efterleve en række krav omhandlende årsrapporter, revisionspligt og 

efterlevelsen af GAAP standardsættet8. 

Organisationen Financial Accounting Standards Board (FASB) har siden 1973 stået for arbejdet med 

regnskabsstandarderne som udgør GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)9, og et af 

fokuspunkterne i forhold til denne organisation, er at den skal fungere uafhængigt af det private erhvervsliv 

og enkelte interesseorganisationer10 for på denne måde at forsøge at forholde sig så objektivt som muligt i 

forhold til arbejdet med videreudviklingen af regnskabsstandarder, og drives altså som en selvejende 

institution, om end den er underlagt SEC, som er en del af den amerikanske lovgivende magt. 

 

GAAP er som regnskabsstandarder regelbaserede. Dette medfører at de fungerer som instruktioner til 

hvordan årsregnskaber skal udarbejdes11. Dette medfører at standarderne bliver mere omfattende, da det 

er nødvendigt at have mange forskellige behandlinger, med dertilhørende regler og undtagelser, for bedst 

muligt at kunne afdække virkeligheden12. Blandt andet kan det nævnes at der findes mere end 200 

                                                           
7 Comparative International Accounting, s. 171 
8 Comparative International Accounting, s. 171 
9 Comparative International Accounting, s. 175 
10 Finansiel Rapportering, s. 77 
11 Comparative International Accounting, s. 171 
12 Finansiel Rapportering, s. 78 
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standarder og vejledninger indenfor US GAAP omhandlende indregning af nettoomsætning. Dette gøres for 

at skabe regler omkring alle tænkelige situationer som kan opstå i forbindelse med udarbejdelsen af 

årsrapporter, for derved at give så få muligheder som muligt for at regnskabsudarbejderen skal gøre brug af 

egne skøn og vurderinger, hvilket man fra standardsætters side anser for at være optimalt, da dette efter 

deres mening bør medfører at det bliver nemmere at sammenligne forskellige årsregnskaber, som er aflagt 

efter US GAAP.  

 

1.3. IFRS 

 

IFRS er standardsættet som udvikles af International Accounting Standards Board (IASB), der blev stiftet i 

1973 af revisorer fra ni forskellige lande, og organisationen har hovedsæde i London, hvor det har været 

beliggende siden organisationens stiftelse, og IASB består af mere end 140 lokale organisationer fra over 

100 lande13. 

De tidlige arbejdsopgaver for organisationen var at udvælge regnskabsregler fra medlemslandene, for 

derved at harmonisere regnskabsbehandlingen på tværs af landegrænser. Organisationens praktiske 

arbejde bestod hovedsageligt i mindre modifikationer af de regnskabsregler man udvalgte som brugbare på 

den internationale scene. Modsat FASB var der ingen statslig indblanding i skabelsen af organisationen, 

som dermed er fuldstændig uafhængig på dette område. Dette medførte dog at organisationen havde 

meget lidt gennemslagskraft, og det arbejde organisationen forsøgte at udføre havde ikke den store effekt.  

Derfor udarbejdede organisationen i 1989 en begrebsramme med det formål at ”danne basis for 

udarbejdelse af regnskabsstandarder på konsistent og veldefineret grundlag”14. Den udarbejdede 

begrebsramme var i høj grad inspireret af den begrebsramme, som FASB havde arbejdet med siden 

1970’erne15. 

Et vigtigt element i organisationens arbejde med regnskabsstandarder er gennemførslen af en international 

høringsproces, hvorigennem virksomheder, revisorer, investorer, handlende på aktiemarkeder, lovgivende 

myndigheder, m.fl. fra hele verden får mulighed får at tage del i arbejdet med udviklingen af 

regnskabsstandarder, og dermed sætte deres præg på denne arbejdsproces16.  

IFRS standarderne er principbaserede regnskabsstandarder, der er karakteriseret ved ”en kortfattet og 

præcis fremstilling af væsentlige regnskabsprincipper, hvori målsætningen er indarbejdet med en passende 

                                                           
13 Finansiel Rapportering, s. 73 
14 Finansiel Rapportering, s. 74 
15 Comparative International Accounting, s. 129 
16 Finansiel Rapportering, s. 75 
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detaljeringsgrad, og så vidt mulig uden undtagelse fra begrebsrammen”17. Dette medfører altså at 

standarderne fra IASB til en vis grad er mere teoribaserede end de tilsvarende fra FASB, og dermed ikke 

tager højde for virkelighedens særtilfælde i samme grad. Dette skyldes at man hellere ser teorien dominere 

virkeligheden end det omvendte, og man udarbejder altså sine standarder ud fra en mere akademisk 

tankegang, og lader det så være op til brugerne af regnskabsstandarder at få denne akademiske tankegang 

til at spille sammen med den virkelighed de opererer under.   

                                                           
17 Finansiel Rapportering, s. 77 
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2. Teori og metode 

 

Den overordnede metode der vil blive anvendt til besvarelse af den stillede problemstilling vil være den 

komparative metode. Denne metode vil blive anvendt i et forsøg på at belyse de forskelle der findes i den 

værdiopfattelse der eksisterer hos de organisationer, der udarbejder regnskabsstandarder til det 

internationale regnskabsmarked. For at gøre dette vil det være nødvendigt at kigge nærmere på hvad der 

er med til at drive en pågældende værdiopfattelse, og hvad der er med til at skabe denne værdiopfattelse. 

Derfor er det nødvendigt at forsøge at forholde sig til værdi som et mere teoretisk begreb, og kigge på hvad 

der indgår i den teoretiske opfattelse af værdi og dennes regnskabsmæssige funktion.   

 

2.1. Teori 

 

Denne opgave ønsker at analysere værdibegrebet indenfor regnskabsaflæggelse og hvad dette skal bruges 

til, og derfor er det vigtigt at forholde sig til hvordan man indenfor dette område forholder sig til værdi som 

teoretisk begreb, og hvad man ønsker at denne værdi skal bruges til at belyse i forhold til inddragelsen af 

denne værdi i regnskabsaflæggelse. Dette inkluderer at forholde sig til de komponenter der indgår i den 

tekniske behandling af regnskabsværdi, og forholde sig til hvad disse komponenter siger omkring hvordan 

værdi opfattes, og dermed er med til at tegne opfattelsen af værdi som begreb.  

Til at belyse dette område er det oplagt at forholde sig til de to eksisterende regnskabsparadigmer, det 

præstationsorienterede og det formueorienterede, da disse to regnskabsparadigmer har forskellige 

fokuspunkter, og denne forskelligrettede håndtering kan forventes at sige noget omkring hvad der findes 

vigtigt i årsrapporter, og dermed hvilke bestanddele af disse man ønsker at fokusere på. Den udvikling der 

har fundet sted indenfor området kan sige noget omkring udviklingen i hvad der fokuseres på indenfor 

regnskabsaflæggelse.  

 

”Det præstationsorienterede paradigme ser virksomheden som en ’transformationsproces’, hvor 

driftsaktiviteten måles direkte i resultatopgørelsen på grundlag af indtægter (varesalg) ÷ omkostninger 

(medgået ressourceforbrug) = overskud”18, hvorimod ”det formueorienterede paradigme ser virksomheden 

som ’et væksthus for aktiver’, hvor driftsaktiviteten måles indirekte via transformationsprocessens 

virkninger på nettoaktiver/egenkapital i balancen”19. Den foretrukne model under det 

præstationsorienterede paradigme er kostprismodellen, som gør brug af historiske data, mens det 

                                                           
18 Finansiel Rapportering, s. 82 
19 Finansiel Rapportering, s.82 
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formueorienterede paradigmes foretrukne model er dagsværdismodellen, som ”tager udgangspunkt i 

aktiver og forpligtigelser, som findes i virkeligheden på balancedagen”20. Dagsværdimodellen er altså en 

teoretisk beregning, modsat kostprismodellen som gør brug af faktiske transaktioner til at fastslå 

regnskabsværdier, men hvad vigtigere er, fokuserer den ikke på historiske begivenheder til at bestemme 

disse regnskabsværdier, men ønsker i stedet at bestemme en nutidsværdi af det pågældende aktiv, og er 

dermed fremadrettet i sin funktion, mens kostprismodellen er bagudrettet. I og med det 

formueorienterede paradigme er fremadrettet, må det nødvendigvis også være mere teoretisk, da den 

altså bygger på forventninger til fremtiden, og hvordan denne ser ud. Når man udarbejder årsrapporter skal 

virksomheder altså selv tage stilling til hvordan dens mulige fremtid ser ud, og på baggrund af dette 

vurdere den reelle værdi af dens aktiver. I kraft af dette vil det arbejde virksomheder udfører i forbindelse 

med udarbejdelsen af deres årsrapporter have karakter af det arbejde som regnskabsbrugerne udfører på 

baggrund af disse årsrapporter. Dette kommer til udtryk i forhold til vurderingsaspektet af værdierne, samt 

det faktum at man arbejder fremadrettet. Elling definerer i sin bog forskellen på de to paradigmer som: 

”Pris er det, du betaler, og værdi er det, du får”21, og dette opridser meget godt forskellen imellem de to 

modeller, og dermed tilgange til regnskabsbehandling. Pris, og dermed Kostprismodellen, er direkte 

målbart og derigennem objektiv, mens værdi, og dermed Dagsværdimodellen, er af mere subjektiv natur, 

da det man får afhænger af hvad man er i stand til at skabe med denne, og dermed vil den mulige værdi 

være afhængig af de forudsætninger der eksisterer for et pågældende aktiv. Hvordan disse forudsætninger 

fastlægges og måles kan variere meget, og dermed kan den værdi man tillægger et aktiv variere meget, og 

denne variation bestemmes altså af disse forudsætninger. Dette betyder ikke at den værdi der fremgår af 

årsregnskaber er subjektiv på en sådan måde at virksomheder har mere eller mindre frit spil i forhold til 

målingen af denne, men i stedet at den bliver subjektiv i kraft af de variabler der måles på, og hvordan 

regnskabsudarbejderen vælger at vægte disse variabler i forhold til en værdiansættelse af et aktiv.  

 

Et af de områder der fylder meget i forhold til værdi er fremtidige begivenheder, og hvordan disse spiller 

sammen med inddragelsen af værdi i årsregnskaber. Det afgørende i forhold til dette er hvornår fremtidige 

begivenheder er betydelige og sandsynlige nok til at påvirke virksomhedens værdiskabelse. Da denne 

opgave omhandler værdibegrebet, er det oplagt at fokusere på aktiver, og hvordan værdien af disse 

indregnes i årsregnskabet, både ved første måling og ved efterfølgende impairmenttests. Elling definerer 

aktiver således: ”Aktiver (assets). Ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af 

                                                           
20 Finansiel Rapportering, s.83 
21 Finansiel Rapportering, s. 145 
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tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”22, og 

derigennem bestemmes kriterierne for hvornår noget kan tilskrives at have værdi for virksomheden.  

Der sondres normalt imellem anlægs- og omsætningsaktiver, men i en diskussion omhandlende værdi 

generelt, er dette ikke en nødvendig sondring, og i stedet kan definitionen bruges til at forsøge at skabe en 

forståelse for hvad værdi er i relation til årsregnskaber.  

Den grundlæggende forståelse af hvornår noget har værdi er relativ simpel, i den forstand at det skal være 

under den pågældende virksomheds kontrol grundet virksomhedens egen virke, og der skal være 

fremtidige økonomiske fordele tilknyttet. Det sidste led i denne sammenhæng er dog der hvor det bliver 

interessant at analysere de forskellige organisationers ståsted, da dette kan være en meget subjektiv 

vurdering. Hvornår det er forventeligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilkomme en given virksomhed, 

kan variere meget, alt afhængigt af hvordan man definerer forventeligt, og hvilke forudsætninger man 

anvender til at vurdere hvorvidt noget er forventeligt.   

 

Fremtidige begivenheder  

 

Fremtidige begivenheder er som sagt et vigtigt parameter at forholde sig til i forhold til hvornår og hvor 

meget værdi et pågældende aktiv har i forhold til inddragelsen i årsregnskaber23. Et af de store 

tvivlsspørgsmål i denne sammenhæng er hvor mange begivenheder der skal til, før et aktiv kan anerkendes 

ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt. I forhold til dette findes der to synspunkter: ”Two-event view” og 

”One-event view”24.  

”Two-event view”et argumenterer for at det er den anden begivenhed, som er afledt af den første, der er 

afgørende for at serien af begivenheder, og de økonomiske effekter disse måtte have på årsregnskabet, der 

er bestemmende for hvornår disse økonomiske effekter kan indregnes i årsregnskabet. Den første 

begivenhed vil være når den pågældende virksomhed indleder brugen af ressourcer, og dermed ligger 

grobund til at der i fremtiden vil opnås en økonomisk effekt, som altså derved vil påvirke årsregnskabet. 

Dette kan være startinvesteringen i et anlægsaktiv, hvilket er en begivenhed der kræver brug af 

økonomiske ressourcer. Efter ”two-event view” standpunktet er dette dog ikke nok til at aktivere dette 

ressourcebrug, og i stedet skal man fra virksomhedens side vente med dette indtil den anden begivenhed, 

                                                           
22 Finansiel Rapportering, s. 226 
23 Denne opgave vil fokusere på aktiver, men de samme forhold gør sig gældende for passiver, og inddragelsen af disse 
i årsregnskaber, og dermed vil de samme tvivlsspørgsmål som der eksisterer omkring aktiver også være gældende for 
passiver.  
24 Future Events, s. 7-8 
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når investeringen er færdiggjort, og det pågældende aktiv er klart til brug. Først ved denne begivenhed kan 

man fra virksomhedens side aktivere de pågældende omkostninger.  

Hvis man indtager ”one-event view” standpunktet, anskuer man den første begivenhed som muligt 

tidspunkt at indregne de økonomiske effekter man anser denne måtte have i årsregnskabet. Som eksempel 

bruges fremførsel af skattemæssige underskud til modregning i senere års skattemæssige overskud25. 

Såfremt man er tilhænger af ”one-event view” vil der fra virksomhedens side være oparbejdet et aktiv i 

kraft af muligheden for at modregne et underskud, og dermed kan dette aktiv indregnes i årsregnskabet 

når det opstår, og er dermed ikke afhængigt af en anden begivenhed, en begivenhed der i dette tilfælde vil 

være en egentligt realisation af et overskud, så der derved opstår en mulighed for at gøre brug af tidligere 

års underskud. Forekomsten af den første begivenhed er altså nok til at understøtte skabelsen af aktivet, og 

dermed den værdi dette aktiv har. Såfremt man er tilhænger af ”two-event view”et er det først ved 

forekomsten af den anden begivenhed, et realiseret overskud i et af de følgende år, man kan gøre brug af 

tidligere års underskud som et regnskabsmæssigt aktiv. Forskellen imellem de to synspunkter er altså 

hvornår et aktiv bliver skabt, og i hvilken sammenhæng det pågældende aktiv skabes. Enten er dette når 

selve aktivet reelt skabes, eller også er det når muligheden for at gøre brug af det pågældende aktiv opstår. 

Dette er to forskellige måder at opfatte værdiskabelse på, og hvornår værdien er håndgribelig nok til at 

indgå og indregnes i årsregnskaber, så at sige.  

 

Når man antager udgangspunktet ”one-event view” er sandsynligheden for at den efterfølgende 

begivenhed, den begivenhed for den økonomiske effekt, faktisk finder sted meget udslagsgivende for 

hvorvidt man kan indregne det omhandlende aktiv/passiv i årsregnskabet. Også omkring hvornår noget er 

sandsynligt eksisterer der forskellige overbevisninger.   

Revisorer i USA og Canada anser først noget som værende sandsynligt hvis der er 80 eller 90 % chance for 

at begivenheden vil finde sted, hvilket betegnes som ”meget sandsynligt” eller ”nærmest sikkert”26. Andre 

steder gør man i stedet brug af den statistiske definition, som siger at alt over 50 % chance for at en 

begivenhed vil finde sted, gør at forekomsten af denne begivenhed er sandsynlig. Andre steder igen gør 

man brug af en tredje definition ”rimelig sandsynlig”, som sagtens kan være mindre end 50 % chance for 

forekomsten af begivenheden.  

Alt afhængeligt af hvilken definition man anvender af ”sandsynlig forekomst” kan man have vidt forskellige 

anvendelser af begrebet, og dermed have relativt store forskelle i hvordan man behandler sådanne 

begivenheder i forhold til inddragelsen i årsregnskaber. Dette bør dog afspejles i den økonomiske værdi der 

                                                           
25 Eksemplet findes i bogen Future Events på side 8, og er nærmere uddybet på side 35-36 
26 Future Events, s.9 
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tillægges i de indregnede begivenheder, der således bør afspejle sandsynligheden, for at begivenheden vil 

finde sted, i den værdi der indgår i regnskabet.  

Dette er tre forskellige måder at anskue værdi på, og på hvornår noget har tilstrækkeligt værdi til at blive 

inddraget i årsregnskaber, og alt afhængigt af hvilken måde man anskuer værdi på, kan man komme frem 

til relativt forskellige resultater, på trods af at dette resultat bør afspejle den procentuelle sandsynlighed 

man tillægger den pågældende begivenhed og forekomsten af denne. Dermed ses det også at anskuelsen 

af hvornår værdi er tilstrækkeligt ”skabt” varierer meget, hvilket kan give et billede af denne som en 

varierende størrelse.  

 

Dette er et område der fylder meget i forhold til den pågældende værdi der tilskrives et givent aktiv, særligt 

i forhold til værdiforringelser, også kaldet impairments. Dette skyldes at de forudsætninger der er med til at 

bestemme værdien af (anlægs)aktiver sagtens kan ændre sig over tid.  Spørgsmålet er altså i hvor høj grad 

fremtidige begivenheder skal påvirke den regnskabsmæssige værdi af et aktiv, og under hvilke 

forudsætninger man bør forholde sig til denne værdi, og hvorvidt denne skal ændres. Dette er er tydeligt 

eksempel på at fremtidige begivenheder, og de forventninger der eksisterer til disse fra 

regnskabsudviklerens side, spiller en stor rolle i forhold til den bogførte værdi af aktiver, og dermed kan 

man forstille sig at fremtidige begivenheder generelt spiller en stor rolle i forhold til værdi, skabelsen af 

denne værdi, og hvordan denne værdi anskues fra forskellige interessenter.   

 

Der eksisterer to forskellige typer af begivenheder der kan påvirke aktiver og deres værdi: 

virksomhedsinterne begivenheder, altså begivenheder virksomheden selv kan være med til at skabe og 

påvirke, og eksterne begivenheder i den omkringliggende verden, som virksomheden altså ikke direkte har 

nogen kontrol over, men som vil være med til at tegne de rammer som virksomheden opererer under, og 

altså dermed er med til at skabe de forudsætninger den udøver sin virksomhed under. Begge dele er noget 

som bør indgå i vurderingen af et aktivs værdi, spørgsmålet er dog i hvor høj grad. Dette er et spørgsmål 

der ikke har noget klart svar, men som i stedet vil afhænge af de forudsætninger man ligger til grund for sin 

vurdering. 

 

Værdi som begreb 

 

Der eksisterer altså ikke en enkeltstående eksplicit definition af værdi som teoretisk begreb, men man kan 

dog gøre brug af nutidsværdi, og definitionen af denne, som hjælp til bedre forståelse af hvad værdi er for 

en størrelse. Nutidsværdi er den fremtidige værdi af de pengestrømme som tilknytter sig til et aktiv, uagtet 



Side | 15  
 

om disse er positive eller negative, og såfremt man antager at nutidsværdi kan bruges som synonym for 

værdi som et mere generelt begreb, siger dette noget om hvad værdi søger at repræsentere. Det som 

værdi forsøger at repræsentere er altså de fremtidige pengestrømme, eller værdiskabende begivenheder, 

som en virksomhed forventer vil foregå i virksomhedens drift. Inddragelsen af værdi i årsrapporter har altså 

til formål at afspejle sådanne begivenheder målt på økonomisk effekt, og ønsker at tage højde for den 

usikkerhed der meget naturligt eksisterer omkring fremtidige begivenheder, og dermed også indirekte 

afspejle disse usikkerheder målt på økonomiske parametre.  

 

Et af de store tvivlsspørgsmål omkring værdi som en teoretisk størrelse er tidsperspektivet. Ved at definere 

værdi som nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme inddrager man meget naturligt fremtidige 

begivenheder i denne definition, men der kan dog være stor tvivl omkring det tidsperspektiv man arbejder 

med, da denne kan have relativ stor betydning for den værdi man vælger at tillægge et givent aktiv. Der 

findes ikke en overordnet generel overbevisning omkring dette, men der kan dog argumenteres for at det 

valgte tidsperspektiv bør afspejle det pågældende aktiv, således at det valgte tidsperspektiv man arbejder 

med stemmer overens med den forventede levetid for det pågældende aktiv. Ud fra en rent teoretisk 

synsvinkel kan det dog være svært at fastslå denne, da denne kan varierer meget alt afhængigt af 

virksomheden som kontroller aktivet, og som dermed skaber de forudsætninger det pågældende aktiv 

eksisterer og fungerer under. Det er disse forudsætninger som er bestemmende for den endelige værdi, og 

derfor bør der være stor fokus på de underliggende forudsætninger når man behandler aktiver og deres 

værdi. Dette skyldes at værdi ønsker at repræsentere summen af de samlede forudsætninger og 

muligheder der er tilknyttet det omhandlende aktiv, målt på økonomisk effekt for virksomheden der 

kontroller det pågældende aktiv, og måden man anskuer fremtidige begivenheder på vil have stor effekt på 

den potentielle økonomiske effekt for virksomheden.  

 

Målevariabler 

 

Som nævnt i afsnit 2.1 vil denne opgave gøre brug af den komparative metode. Under denne metode er det 

vigtigt at udvælge en række nøglevariabler, som analysen bygger på. Formålet med disse variabler er at 

udvælge en række parametre, hvori der gerne skal eksisterer forskelle imellem de undersøgte enheder, 

således at man derigennem kan belyse de forskelle der eksisterer imellem disse enheder.  

I denne analyse vil tidsperspektivet være et af de væsentligste parametre, der undersøges på. Dette skyldes 

at tidsperspektivet man arbejder med, når man behandler værdi i årsregnskaber, bør sige noget omkring 

dels formålet med inddragelsen af denne værdi, og dels hvordan man fra de forskellige organisationer 
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opfatter værdi, i forhold til hvordan og over hvor lang tid det tager at skabe denne. Dermed bør man kunne 

vurdere hvorvidt organisationerne anser værdi som værende en statisk størrelse, eller om værdiopfattelsen 

er mere likvid hos hver af de to organisationer, som udarbejder regnskabsstandarder. 

 

Det kan dog forventes at de gældende værdiopfattelse vil komme til udtryk meget implicit i 

regnskabsstandarderne, og man fra standardsætternes side ikke forholder sig til værdi som sådan, men at 

deres pågældende overbevisninger i stedet vil komme til udtryk igennem hvordan de har valgt at udforme 

deres standarder, og hvilke parametre de anser som værende de vigtigste i forhold til skabelsen af værdi, 

og den efterfølgende inddragelse af denne værdi i årsregnskaber. Dette bør fortælle noget om hvordan de 

to organisationer anskuer værdiskabelse som proces, og hvornår noget har tilstrækkelig værdi til at blive 

inddraget i årsregnskaber. Dette skal ikke forstås som tilstrækkelig økonomisk værdi, men i stedet hvornår 

den værdi et givent aktiv har er tilstrækkelig sikker, og man derved anser denne værdi som værende skabt, 

og derved repræsentere en regnskabsmæssig værdi for den virksomhed der vil indregne aktivet i dets 

årsregnskab.  

 

Særligt interessant kan det være at kigge på det tidsperspektiv der arbejdes med hos de to organisationer, i 

forhold til værdiskabelse som proces, altså hvor lang en tidshorisont man tillader virksomheder at kigge på, 

når man skal vurdere hvorvidt et givent aktiv har tilstrækkelig værdi til at indgå i årsregnskabet. Dette vil 

være en af de måder deres værdiopfattelse vil komme til udtryk implicit. Det kan dog ikke forventes at de 

to organisationer vil have helt faste regler i deres standarder, målt i tidsperspektiv såsom uger, måneder 

eller år, omkring hvor langt et tidsperspektiv de arbejder med, men de opstillede rammer i standarderne 

bør altså give et billede af hvordan de to organisationer forholder sig til dette, og dermed bør der kunne 

udledes noget omkring deres værdiopfattelse i kraft af måden de vælger at behandle forskellige 

regnskabsposter, og den regnskabsmæssige værdi der indgår i disse. Det der bør kunne udledes omhandler 

værdiskabelse som proces, og nogle af de faktorer der er med til at tegne denne proces.  

 

For bedre at kunne forstå hvordan et pågældende værdibegreb opstår, kan det være nødvendigt at 

undersøge de bagvedliggende strukturer, som skaber den kontekst det pågældende værdibegreb skabes i. 

Derfor vil de strukturelle forskelle imellem FASB og IASB, som er de to organisationer der udarbejder de 

gældende regnskabsstandarder, være et af de nøgleparametre der undersøges. Dette gøres som sagt for at 

opnå en bedre forståelse for den kontekst de gældende regnskabsstandarder udarbejdes i.  

Den kontekst som regnskabsstandarderne udvikles i, vil være den samme kontekst som den gældende 

værdiopfattelse eksisterer i, og dermed vil en belysning af denne kontekst være med til at belyse hvordan 
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det gældende værdibegreb er opstået, og hvilke sociale påvirkninger dette vil være udsat for. Denne 

kontekst vil dels bestå af organisationer selv, og måden hvorpå disse og deres arbejdsstrukturer er 

sammensat, og dels de eksterne påvirkninger som der ganske givet vil eksisterer for organisationerne i 

forhold til deres arbejde med regnskabsstandarder.   

Derfor ønskes det undersøgt dels hvordan organisationerne udfører deres arbejdsopgaver på et relativt 

lavpraktisk niveau, men i endnu højere grad hvilke interessegrupper der inddrages i disse arbejdsprocesser. 

Formålet med dette vil være at belyse hvilke interessegrupper der fylder mest i udviklingen af 

regnskabsstander. Dette skyldes at det kan forventes at forskellige interessegrupper har forskellige 

informationsbehov, og ved at undersøge hvilke interessegrupper der fylder mest i disse arbejdsprocesser, 

kan man vurdere hvilke formål man fra standardsætters side ønsker at årsregnskaber generelt, og mere 

specifikt inddragelsen af værdi i disse, skal opfylde.  

Ved at belyse dette område kan det forventes at der vil blive skabt en bedre forståelse for den kontekst der 

skaber det gældende værdibegreb, og hvilke interessebehov der er med til at forme dette. Dette vil foregå 

gennem en ændring i regnskabsstandarders inddragelse af værdi, dels igennem hvordan den behandles, og 

dels igennem hvad den søger at afdække. Dermed vil man sandsynligvis kunne vurdere hvordan værdi 

opfattes i de forskellige interessegrupper, og dermed kunne sige noget om i hvilken retning 

organisationerne, der udarbejder regnskabsstandarder, anser som fremtiden for værdibehandling, og 

dermed fremtiden for værdi som et mere generelt begreb. Denne fremtidige opfattelse bør fremgå af den 

generelle udviklingstendens i forhold til værdi, og denne udvikling vil alt andet lige være påvirket af de 

strukturelle påvirkninger som standardsætterne er udsat for, hvor det særligt vil være de dominerende 

interessenter som vil yde denne påvirkning på den generelle værdiopfattelse.  

 

Et af de områder der ønskes undersøgt i forbindelse med de strukturelle forskelle imellem de to 

organisationer, der udarbejder regnskabsstandarder, er den diskurs organisationerne selv ønsker at 

anvende, og derigennem hvordan organisationer selv placerer sig i deres sociale kontekst. Som nævnt i 

afsnit 2.1 vil der blandt andet blive anvendt en diskursanalyse til at belyse problemstillingen, og denne har 

netop til formål at analysere hvordan de to organisationer indgår i deres sociale kontekster igennem deres 

valgte diskurser. Ved at analysere den diskurs de to organisationer vælger at gøre brug af, kan man vurdere 

hvordan og i forhold til hvem organisationerne ønsker at skabe eller forbedre deres sociale relationer til. 

Herigennem kan man vurderer hvilke interessegrupper organisationerne retter sin opmærksomhed imod, 

og igennem dette kan man vurdere hvilke interessebehov organisationerne vil vægte højest i deres 

fremadrettede arbejde. Dette bør sige noget om hvilken værdiopfattelse organisationerne ønsker at tilrette 
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sig imod, og altså med hvilket formål man for fremtiden vil arbejde med værdi, og hvilke informationsbehov 

værdi skal opfylde, i kraft af dens optræden i årsregnskaber.  

 

Dette gøres også med den forventning at de to organisationer forholder sig mere eksplicit til værdi som 

teoretisk størrelse, både i forhold til hvordan denne bliver skabt, men også hvor denne bliver skabt. Dette 

kan komme til udtryk i forhold til hvilke informationsbehov man forsøger at tilgodese, da man derved 

pålægger en given værdiopfattelse mere betydning end andre, og dermed vil denne værdiopfattelse, og de 

forudsætninger der er med til at skabe denne værdi opfattelse have en stor indflydelse på hvordan de to 

organisationer forholder sig til værdiskabelse.  

 

2.2. Metode 

 

Metoden der vil blive anvendt til at analysere den stillede problemstilling i denne opgave er som sagt den 

komparative metode.  Hovedformålet med denne metode er at fokusere på ligheder og forskelle imellem 

de udvalgte cases27, og på denne baggrund undersøge hypoteser, og efterprøve validiteten af disse.  

En af årsagerne til at denne metode er udvalgt til at analysere og besvare den stillede problemstilling, 

skyldes den relativt lille observerede gruppe, som i denne sammenhæng er regnskabsstandarder, hvor der 

groft sagt eksisterer to brugte standardsæt på den globale scene, IFRS og GAAP. Når der findes få enheder i 

den observerede gruppe der ønskes undersøgt er den komparative metode oplagt, da denne fokusere på 

det tilgængelige empiriske materiale, og undersøger dette for ligheder og forskelle, for på denne måde at 

kunne opstille to eller flere forskellige emner indenfor samme observationsgruppe overfor hinanden, og 

dermed være i stand til at lave en direkte sammenligning af disse. Måden dette gøres på er ved et udvælge 

en række variabler, hvor det forventes at der eksisterer forskelle, og analysere hvert emne ud fra de 

pågældende variabler, og derefter sammenligne resultaterne, for derved at kunne sige noget om hvordan 

de forskellige undersøgelsesemner adskiller sig, og hvorfor disse forskelle eksisterer.  

 

En anden årsag til at denne metode er udvalgt, skyldes at den oftest er kvalitativ, og da materialet der 

hovedsageligt analyseres på er regnskabsstander, som er kvalitative af natur, er det ikke muligt at gøre brug 

af en statistisk metode til at undersøge problemstillingen.  

Grunden til at man bør overveje en statistisk tilgang er at denne giver et bredere oplysningsgrundlag, i kraft 

af at analysere flere enheder i en observationsgruppe. Når der ikke eksisterer et tilstrækkeligt datagrundlag 

til dette, er den komparative metode dog et udmærket alternativ, da denne er mindre krævende i forhold 

                                                           
27 The Comparative Method, s. 1 
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til mængden af det undersøgte materiale28, set fra et kvalitativt udgangspunkt, og er derfor oplagt at gøre 

brug af, når der eksisterer et begrænset antal enheder i observationsgruppen. Dette medfører at der vil 

være stor fokus på få enheder eller cases, og man dermed kan arbejde mere dybdegående med disse 

enheder, modsat en kvantitativ analyse, der i natur er mere overfladisk29.  

 

Der er to faktorer der er afgørende for kvaliteten af den komparative analyse, og disse er (1) matchende 

variabler imellem de sammenlignede enheder og (2) nøglevariabler, hvor enhederne adskiller sig30. Det er 

vigtigt at en komparativ analyse indeholder begge. De matchende variabler skal indgå, da disse vil sikre at 

der er en vis lighed imellem de undersøgte enheder, og dermed er der en årsag til at sammenligne de 

forskellige enheder, samtidigt med at det er vigtigt at enhederne adskiller sig på visse nøgleparametre, 

således at der er grobund for at udtale sig omkring hvordan og hvorfor de analyserede enheder adskiller 

sig. Det er således disse nøglevariabler der skal være analysens fokuspunkter.  

I og med at det er regnskabsstandarder der ønskes sammenlignet i forbindelse med denne analyse, er det 

sikret at der eksisterer en vis lighed imellem de analyserede enheder, da de begge er vejledningssæt 

indenfor regnskabsaflæggelse. Det er altså nøglevariablerne der kommer til at være fokuspunktet i 

analysen, som i alle andre komparative analyser. Disse nøglevariabler vil blive nærmere behandlet i 

teoriafsnittet. 

 

Dette kan dog også være problematisk, da man ved at fokusere på få variabler risikerer at fokusere på de 

forkerte, og dermed undlade at udvælge de variabler, der bedst afdækker problemområdet man ønsker at 

undersøge. Derfor er det meget vigtigt at man forholder sig kritisk til de variabler man udvælger til at indgå 

i den komparative analyse. Resultatet af den udførte analyse, og dermed de konklusioner man kan drage på 

baggrund af denne, afhænger altså i høj grad af de variabler man udvælger som nøglevariabler i analysen. 

Valget af variabler er altså et af de vigtigste elementer at forholde sig til i en komparativ analyse, og derfor 

er det meget vigtigt at sikre sig at der eksisterer en sammenhæng imellem de cases man udvælger, således 

at de variabler der indgår giver en mulighed for at sammenligne de to cases på et tilfredsstillende niveau.  

 

Det må dog overordnet siges at det generelt er positivt at der inddrages få cases i undersøgelsen. Derved vil 

de hypoteser der testes kunne specificeres i tilstrækkeligt høj grad, da man ikke skal bekymre sig om at få 

mange cases til at stemme overens med den stillede hypotese, og dermed kan man målrette sin 

                                                           
28 The Comparative Method, s.2  
29 The Comparative Method, s.3  
30 The Comparative Method, s.2 
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undersøgelse mod et mere specifikt mål, og derved undgå at skulle ”strække” de dragne konklusioner31, og 

dermed miste fokus på det stillede problemstilling.  

Ved at gøre brug af en lille observationsgruppe kan man altså målrette sin undersøgelse, og fokusere på de 

nøglevariabler som bedst kan afdække problemstillingen, og dermed skabe det bedste oplysningsgrundlag 

til at forsøge at besvare denne problemstilling.  

Særligt når der eksisterer to enheder i observationsgruppen giver dette god mening, da man kan drage 

direkte paralleller imellem disse to, hvilket gør det muligt at opridse stærkere kontraster imellem de to 

cases der undersøges, og det bliver nemmere at forklare de forskelle der eventuelt måtte eksistere og 

hvorfor disse forskelle eksisterer. 

 

Selve den komparative analyse udføres ved hjælp af et desk study af de udvalgte cases. Desk study er en 

selvstændig metode, men er nært beslægtet med den komparative metode, da denne inddrager få cases, 

som der arbejdes dybdegående med. Bearbejdelsen af disse cases sker ved en sammenligning af de fundne 

resultater, og derigennem kommer det komparative aspekt til udtryk. For at optimere denne proces skal de 

udvalgte cases bearbejdes og analyseres ud fra samme synsvinkel, for derved at skabe et 

sammenligningsgrundlag. Dette sikres ved at udvælge cases indenfor samme område, da man derved sikrer 

sig at der eksisterer en sammenhæng imellem disse cases, hvilket sørger for at det giver mening at 

sammenligne de udvalgte cases, samtidigt med at der eksisterer forskelle imellem de udvalgte cases, som 

kan belyses ved hjælp af en komparativ analyse. Dette må siges at være tilfældet med de forskellige 

vejledningsstandarder, der af natur afdækker samme område, men på visse væsentlige punkter adskiller sig 

fra hinanden, og dermed eksisterer der en mulighed for at sammenligne forskelle og ligheder imellem de to 

vejledningssæt.  

 

Diskursanalyse  

 

Som en del af besvarelsen af den stillede problemstilling, vil der blive udført en diskursanalyse, der har til 

hensigt at belyse hvordan de to organisationer der udarbejder regnskabsstander italesætter værdi, og 

hvordan og i forhold til hvem man italesætter denne værdi. Metoden denne diskursanalyse vil blive udført 

ved, er ved brug af den teoretiske model ”Kritisk diskursanalyse”, en analyseværktøj udtænkt af Norman 

Fairclough. Hovedformålet med denne model er dels at forholde sig kritisk til det sprogbrug en afsender gør 

brug af, når denne italesætter et givent område, men i lige så høj grad at forholde sig til den kontekst 

                                                           
31 The Comparative Method, s. 6 
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området eksisterer i, og dermed ikke udelukkende en analyse af selve sprogbruget, men også de relationer 

denne indgår i: ”it is not analysis of discourse ’in itself’ as one might take it to be, but analysis of dialectical 

relations between discourse and other objects, elements or moments, as well as analysis of the ’internal 

relations’ of discourse”32.  

Selve diskursen i sig selv er altså ikke som sådan interessant, men derimod siger den kontekst den 

eksisterer i noget om den pågældende problemstilling, både i forhold til hvordan den nuværende kontekst 

fungerer, og noget om hvordan afsenderen forsøger at påvirke denne kontekst. Den kritiske diskursanalyse 

forsøger altså også at forholde sig til de sociale relationer en diskurs indgår i, og de sociale relationer en 

diskurs er med til at skabe.  

 

For at kunne udføre en diskursanalyse er det nødvendigt at definere hvad en diskurs er, og Fairclough 

definerer tre muligheder: ”(a)meaning-making as an element of the social process, (b) the language 

associated with a particular social field or practice (…), and (c) a way of construing aspects of the world 

associated with a particular social perspective”33, hvor han selv er størst tilhænger af den første, og mest 

abstrakte definition. Denne definition er også meget brugbar i forbindelse med at definere værdi ud fra et 

regnskabsmæssigt synspunkt, og hvordan denne skabes fra et mere teoretisk synspunkt, og derfor vil 

denne definition også blive brugt i forbindelse med denne diskursanalyse, hvor diskursen ønskes undersøgt 

i forhold til den sociale relation der eksisterer mellem de organisationer, der udarbejder de gældende 

regnskabsstandarder, og modtagerne af disse regnskabsstandarder. Ved at gøre brug af denne 

diskursdefinition kan man forsøge at undersøge sprogbruget i forhold til at påvirke selve betydningen af 

begrebet værdi, og derigennem undersøge hvordan de to organisationer ønsker at dette værdibegreb skal 

udvikle sig.   

 

Der eksisterer fire dele af den kritiske diskursanalyse: 

”Stage 1: Focus upon a social wrong (…),  

Stage 2: Identify obstacles to addressing the social wrong.  

Stage 3: Consider whether the social order ’needs’ the social wrong.  

Stage 4: Identify possible ways past the obstacles”34.  

Fairclough gør brug af ordet ‘wrong’ i stedet for ‘problems’, men disse skal forstås på samme måde, således 

at man analysere en given diskurs i forhold til en specifik problemstilling.  

                                                           
32 Critical Discourse Analysis, s. 4 
33 Critical Discourse Analysis, s. 230 
34 Critical Discourse Analysis, s. 227 
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Analysemodellens metodiske tilgang viser meget godt, at det er et analyseværktøj der hovedsageligt er 

tiltænkt problemstillinger af mere socialsamfundsfaglig karakter, men dette er ikke ensbetydende med at 

modellen ikke kan bruges til at analysere hvordan de to organisationer, der udarbejder regnskabsstander, 

italesætter værdibegrebet. Selvom metoden som udgangspunkt anvendes til at analysere hvordan sociale 

problemer italesættes, kan man anvende den til at analysere problemstillinger på hvad der kan kaldes et 

lavere niveau, altså problemer der ikke nødvendigvis påvirker hele sociale grupperinger, men i stedet 

problemer der vedrører branchespecifikke problemstillinger. Det nødvendige er at der eksisterer en 

problemstilling, som en eller flere aktører forsøger at italesætte, for derved at påvirke den gældende 

dagsorden indenfor den givne branche, og dermed påvirke de arbejdsområder der vil fylde mest i denne 

kontekst.   

Mere lavpraktisk fungerer modellen ved at der udføres en række steps, der har til formål at belyse den 

gældende problemstilling fra flere vinkler. Step 1 går ud på at identificere den pågældende problemstilling, 

som skal analyseres nærmere, og i dette tilfælde er problemstillingen værdibegrebet indenfor 

regnskabsvæsenet og hvordan dette italesættes.  

Step 2 omhandler hvilke forhindringer der besværliggør behandlingen af problemstillingen, og altså er med 

til at gøre arbejdet med problemstillingen sværere. Dette fungerer også som en indgangsvinkel til arbejdet 

med diskursanalysen, da man ved at identificere disse forhindringer, identificerer hvad der medfører at 

man ønsker at italesætte en given problemstilling, da denne problemstilling ikke eksisterer isoleret, men i 

stedet fungerer i en social kontekst. Det er denne kontekst som er med til at skabe disse forhindringer, og 

dermed skal man imødekomme disse forhindringer for at kunne løse problemstillingen.  

 

Step 3 ønsker at forklare hvorvidt der er en årsag til at den pågældende problemstilling eksisterer, altså om 

der i den sociale kontekst eksisterer et ønske om at bibeholde status quo. Et sådant ønske er medvirkende 

til at skabe de føromtalte forhindringer, og er med til at skabe den sociale kontekst den givne 

problemstilling eksisterer i.  

Step 4 ønsker at identificere måder man kan komme forbi de eksisterende forhindringer, der besværliggør 

arbejdet med problemstillingen, og det er altså her man kan forsøge at italesætte løsningsforslag eller 

ændringer til en given måde der opereres på i den sociale kontekst, og altså hvad og hvordan man ønsker 

ændringer i forhold til den givne problemstilling.  

Ved at gøre brug af disse fire steps vil man belyse den gældende problemstilling, hvem den relaterer til, og 

dermed i hvilken social kontekst den eksisterer, og hvordan deltageren i den sociale kontekst ønsker at 

påvirke problemstillingen.  
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Diskursen en afsender vælger at gøre brug af, er altså en måde for denne afsender at repræsentere sig selv 

i dens sociale kontekst, og en måde at påvirke denne kontekst: ”discourses provide agents with reasons for 

action”35. Det er altså den valgte diskurs, som afslører afsenderens intentioner for fremtidens sociale 

kontekst, og hvordan denne ønskes påvirket. Diskursen vil være en forklaring på de handlinger afsenderen 

foretager, og skal altså ses i samspil med disse, da dette vil give en indikation af afsenderens implicitte mål, 

som måske ikke direkte italesættes, men som kan udledes ved at analysere afsenderens diskurs i samspil 

med denne disse handlinger, og dermed kan det vurderes hvilken effekt afsenderen ønsker at have på sin 

sociale kontekst.  

   

I relation til regnskabsstandarder er det særligt interessant at undersøge hvem standardsætterne taler til, 

da denne målgruppe, og dermed denne målgruppes interessebehov, vil have en hel del at sige omkring 

retningen standardsætterne ønsker at det internationale regnskabsvæsen skal bevæge sig hen mod 

indenfor den nærmeste fremtid. Ved også at kigge på hvem der ikke adresseres i samme grad, vil man 

kunne vurdere hvilke interessegrupper der ikke tillægges samme betydning. Dette vil afslører noget 

omkring de forhindringer der eksisterer i forbindelse med en ændring af værdiopfattelsen indenfor 

regnskabsvæsenet, og dermed hvad og hvem der kan besværliggøre en ændring indenfor området.  

Det er også på denne måde man kan vurdere hvem afsenderen selv ønsker at allierede sig med, i sit forsøg 

på at ændre den sociale kontekst, og altså en måde at vurdere hvem der anses som de mest magtfulde 

interessegruppe, hvis støtte kan være med til at skabe den ønskede ændring.  

 

2.3. Videnskabsteoretiske overvejelser  

 

I et forsøg på at sætte årsregnskaber ind i en videnskabsteoretisk kontekst, og hvordan denne kontekst kan 

tænkes at fungere sammen med værdi som teoretisk begreb, vil der i det følgende afsnit blive kigget på 

hvilke paradigmer der fungerer bedst sammen med finansiel rapportering, og hvordan disse eller dette 

paradigme hænger sammen med skabelsen af en værdiopfattelse, og dermed er med til at præge værdi 

som begreb, fra en mere akademisk synsvinkel.  

 

Regnskabet og regnskabsanalyse, kan ud fra en ontologisk synsvinkel være en sjov størrelse. De fleste 

regner som udgangspunkt med, at en virksomheds regnskab repræsenterer den reelle økonomiske 

virkelighed for den pågældende virksomhed, og forventer derfor at regnskabet viser den objektive 

sandhed, eller giver ”et retvisende billede” af virksomhedens økonomiske og forretningsmæssige situation.  

                                                           
35 Political Discourse Analysis, s. 241 
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Derfor vil det videnskabsteoretiske udgangspunkt være, at regnskab som en samfundsvidenskab vil 

behandles ud fra det positivistiske paradigme.  

Positivismen er kendetegnet ved at være realistisk, og der derfor eksisterer en objektiv sandhed, som altid 

er gældende36. Denne objektive sandhed kan findes ved at de udførte undersøgelser udelukkende baseres 

på kendsgerninger. Kendsgerninger som det er muligt at verificerer, og som derfor må være sande. Disse 

objektive sandheder, kan findes ved hjælp af kvantitative metoder og undersøgelser, og når de objektive 

sandheder er efterprøvet og bevist, vil det være sandheder der gør sig gældende for hele det omhandlende 

område.  

Individet der undersøger en pågældende problemstilling kan ikke påvirke den objektive sandhed, og 

individets egen overbevisning og forståelse spiller ingen rolle i hvordan sandheden eksisterer. Positivismen 

har altså en objektiv epistemologi, der siger at den objektive sandhed eksisterer, og kan findes37. 

Positivismen har en række teoretiske holdninger, som er kendetegnet for dette paradigme: opfattelsen af 

videnskaben skal tage udgangspunkt i det observerbare og skal holde sig fra for alle mulige subjektive 

overbevisninger, alle videnskaber skal have samme metode, alle fænomener har en naturlig forklaring, og 

kriteriet for det ideelle videnskabelige resultat er generelle lovmæssigheder, og forudsigeligheden er et 

kriterie for videnskaben38. Måden videnskabelige teorier eftertestes på, er gennem kvantitative metoder 

såsom statistik eller eksperimenter.  

 

Dette teoretiske udgangspunkt må siges at stemme godt overens med hvad mange forventer et 

årsregnskab er, en objektiv sandhed. Samtidigt stemmer metoden for paradigmet godt overens med 

økonomisk teori generelt, da en kvantitativ metode er meget velegnet til at efterprøve hypoteser indenfor 

dette felt.  

Når regnskabsbrugere gennemlæser et årsregnskab, kan det forventes at der udelukkende er en sandhed 

omkring de enkelte poster, og opfattelsen af hvad de indebærer og betyder er den samme hos alle 

brugerne.  

Som det skal forsøges afdækket i denne opgave, er dette dog langt fra altid tilfældet, udmærket illustreret 

ved de eksisterende forskelle imellem US GAAP og IFRS regnskabsvejledningerne, og man kan ud fra disse 

forskelle konkludere at der ikke eksisterer en generel overbevisning, eller sandhed, hos organisationerne 

bag regnskabsstandarder, og hvad der anses som den objektivt bedste måde at aflægge årsregnskaber på 

er til diskussion.  

                                                           
36 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, s. 28 
37 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, s. 29   
38 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, s. 30 
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Dette bør medføre at man genovervejer det videnskabsteoretiske udgangspunkt, og i stedet anskuer 

regnskabet som en videnskab ud fra det konstruktivistiske paradigme.  

Den helt store, ja nærmest fundamentale forskel fra det positivistiske paradigme, er 

virkelighedsanskuelsen. Hvor man i positivismen anser virkeligheden som værende objektiv, og at det 

dermed er muligt at finde denne objektive sandhed, som altid er gældende, ser man i konstruktivismen 

sandheden som værende en konstruktion, bygget af menneskerne der anskuer sandheden39. Sandheden er 

altså en kendsgerning, ikke fordi denne er en hypotese, der er blevet efterprøvet og bevist, men fordi man i 

et socialt fællesskab er blevet enige omkring denne sandhed. Dette medfører så, at man ikke nødvendigvis 

er enige omkring hvad den gældende sandhed i to forskellige fællesskaber er. Den ontologiske opfattelse 

indenfor konstruktivismen er altså relativ. Det afgørende for sandheden, og opfattelsen af denne, er de 

sociale og kulturelle briller man anskuer virkeligheden igennem. Dette medfører at der er en subjektiv 

epistemologi indenfor konstruktivismen, hvor fortolkningen af sandheden spiller en central rolle i 

opfattelsen af virkeligheden. Dermed ikke sagt, at det ikke er muligt at finde en gældende sandhed, denne 

sandhed er bare udelukkende gældende indenfor det sociale fællesskab denne sandhed er udviklet i, men 

da denne sandhed er en social konstruktion, er det langt fra sikkert at denne sandhed også er gældende i 

andre sociale kontekster.  

 

Konstruktivismen har derfor to mål, dels at påvise at de eksisterende sandheder ikke er objektive, og i 

stedet konstruktioner, bygget af de mennesker der beskæftiger sig med de pågældende problemfelter, og 

dels at undersøge de mekanismer og processer, der medfører at de pågældende virkelighedsopfattelser 

bliver bredt anerkendt, og derfor kommer til at fremstå som værende en objektiv sandhed40. 

Man kan altså sige at hovedopgaven for det konstruktivistiske paradigme er, at problematisere anskuelsen 

af sandheden, og skabelsen af denne, og derved forholde sig til de bagvedliggende årsager der er med til at 

skabe denne virkelighed.  

Metoden der bliver brugt til at undersøge hypoteser ud fra dette paradigme, er hovedsageligt den 

kvalitative metode. Resultaterne der findes ved hjælp af denne metode, skal dog understøttes af sociale og 

kulturelle undersøgelser, der skal påvise hvorfor det fundne resultat er opstået i en social kontekst. Måden 

et videnskabsområde bliver italesat på er altså en vigtig gren indenfor konstruktivismen41, og det er 

nødvendigt at belyse dette i en så høj grad, at man kan vurdere hvorfor den pågældende opfattelse er 

opstået.  

                                                           
39 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, s. 36 
40 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, s. 37 
41 Samfundsvidenskabelige analysemetoder, s. 37 
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Ud fra et regnskabsmæssigt videnskabeligt synspunkt, kan det altså være en fordel at iføre sig de 

konstruktivistiske briller, hvilket understøttes af de relativt forskellige måder en virksomhed kan aflægge 

årsregnskab på. Den måde en virksomhed aflægger årsregnskab efter, skyldes hovedsageligt den sociale 

konstruktion, som virksomhedens geografiske placering dikterer. Dermed bliver den kontekst 

årsregnskabet aflægges i, et vigtigt parameter at tage stilling til, når man skal analyserer hvad der egentligt 

står i en given virksomheds årsregnskab, da denne kontekst er med til at forklare nogle af de årsager der 

skaber de regnskabsposter og værdier der indgår deri.  

 

Dette spiller også godt sammen med en analyse af værdi som teoretisk begreb, hvor en sådan analyse 

lægger op til at den værdiopfattelse der eksisterer et givent sted, vil være konstrueret af en række 

forskellige faktorer, og da det kan forventes at disse faktorer vil være forskellige hos forskellige individer 

eller enheder der anvender en værdiopfattelse, vil den værdiopfattelse der gøres brug af altså være et 

produkt af disse faktorer, og dermed kan en værdiopfattelse varierer meget afhængigt af de faktorer der er 

med til at skabe en given værdiopfattelse. Disse faktorer eksisterer både internt i virksomheder i kraft af 

deres selvforståelse, og i de omkringliggende strukturer som er med til at skabe det landskab som 

virksomheder opererer i. Det samme gør sig gældende hos de eksterne regnskabsbrugere, hvis 

virkelighedsopfattelse vil påvirke måden de læser årsregnskaber på, og dermed vil den opfattelse af hvad 

værdi er, og hvad formålet med denne i forhold til inddragelse i årsregnskaber, påvirke hvordan den 

eksterne regnskabsbruger forstår og fortolker den information der indgår i årsregnskabet.  

 

2.4. Kildekritik 

 

Det anvendte materiale i denne opgave vil være af den kvalitative natur. Dette skyldes at opgaven ønsker at 

belyse hvordan en værdiopfattelse opstår og ændres indenfor regnskabsvæsenet, og til dette formål er det 

mest oplagt at anvende kvalitativt materiale, da det er i form af denne type materiale man kan vurdere de 

forhold, som er med til at skabe den pågældende værdiopfattelse. Dette vil dels komme til udtryk i 

forbindelse med det egentlige arbejde med regnskabsregulering, som er de gældende 

regnskabsstandarder, og dels igennem det understøttende materiale de to standardudviklere udsender, 

hvilket i forhold til analysen vil være det framework der udarbejdes med henblik på at forklare nogle af de 

tanker der ligger til grund for regnskabsvejledningerne.  

Det anvendte materiale vil altså hovedsageligt være materiale fra FASB og IASB, og dermed vil validiteten af 

dette materiale være høj, da man bør kunne stole på at informationen der fremgår fra organisationerne 

selv vil have stor kvalitet. Dette skyldes dels at selve regnskabsstandarderne vil være præcise og dækkende, 
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mens det understøttende materiale, som er frameworket, må antages at være dækkende for 

organisationernes standpunkter. Dette nødvendiggøre dog også en vis grad af subjektiv fortolkning af 

handlingsgrundlaget for organisationernes standpunkter, og hvorfor de tager disse standpunkter. Denne 

subjektive fortolkning er nødvendig, da opgaven ønsker at belyse hvordan det fremtidige værdibegreb vil 

formes, og hvilke faktorer der vil være med til at forme det, og derfor er det altså nødvendigt at komme 

med visse antagelser omkring organisationerne og deres bevæggrunde. Disse bevæggrunde forsøges belyst 

igennem de udførte analyser, men afhænger altså af fortolkningen af disse.  

 

Et af opgavens store kritikpunkter er manglen af en primær litteraturkilde, da analysen i stedet bygger på 

flere forskellige kilder. Disse kilder har det til fælles at de hovedsageligt er udarbejdet af enten FASB eller 

IASB, i form af regnskabsstandarder eller framework, og dermed har samme udgangspunkt da det afdækker 

forhold omkring det internationale regnskabsvæsen fra standardsætternes side.  

Valget omkring at have flere analysekilder frem for et enkelt analyseobjekt skyldes hovedsageligt det 

analyserede område, som er regnskabsstandarder. For at kunne skabe et tilstrækkeligt 

sammenligningsgrundlag er det nødvendigt at analysere flere af disse, hvilket meget naturligt medfører 

flere kilder. Derudover er der inddraget yderligere kilder med henblik på at ikke bare at belyse hvordan de 

nuværende regnskabsstandarder komparativt ser ud imellem de to organisationer, men også hvordan den 

generelle fremtid indenfor international regnskabsaflæggelse kan tænkes at se ud.  

 

Den sekundære litteratur er primært litteraturen skrevet af Norman Fairclough omhandlende Kritisk 

Diskursanalyse, og denne litteratur må antages at have stor pålidelighed, da det er en model udtænkt af 

forfatteren selv. Denne model efterlader dog også stor fortolkningsgrad af det analyserede materiale, og 

såfremt man havde iført sig andre briller i forbindelse med denne analyse ville man kunne have fundet frem 

til en anden konklusion.   
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3. Analyse 

 

Den følgende analyse vil indeholde tre dele, der alle har til formål at belyse hvordan man behandler og 

opfatter værdi indenfor det internationale regnskabsvæsen. Dette gøres for dels at belyse hvordan de to 

standardsættene organisationer forholder sig til årsregnskaber og den rent tekniske behandling af 

forskellige regnskabsposter, for derved at forsøge at belyse nogle af de forskelle der eksisterer i forhold til 

hvordan man udfører denne regnskabsbehandling. Derudover gøres det med det formål at belyse de 

tankegange der ligger til grund for disse forskelle, da man derved bør kunne sige noget omkring de 

opfattelser der eksisterer indenfor de respektive organisationer, samt noget omkring hvorfor disse 

opfattelser er opstået. Dette skal forstås i samspil med den konstruktivistiske synsvinkel, forstået på den 

måde at der analyseres efter de forhold, der er med til at skabe den kontekst organisationerne og deres 

værdiopfattelse fungerer under.  

Det vil også blive undersøgt hvordan de to organisationer selv forholder sig til denne kontekst, og forsøger 

at agere i forhold til denne, for på denne måde at kunne påvirke de forhold er former denne kontekst, og 

derigennem kunne påvirke den opfattelse der skabes i den givne sociale kontekst, for derved at trække den 

gældende opfattelse i den retning som den enkelte organisation ønsker skal være gældende for fremtidens 

arbejde med regnskabsstandarder. For at kunne gøre dette er det nødvendigt at fastslå hvilke 

interessegrupper der har mulighed for at påvirke konteksten hvori opfattelsen skabes, samt hvilke af disse 

interessegrupper standardudviklerne anser for at være de vigtigste, enten i kraft af deres rolle i forhold til 

årsregnskaber, eller i forhold til den magtposition de måtte besidde indenfor regnskabsvæsenet og brugen 

af årsregnskaber.  

 

Dette vil være særligt relevant i forhold til det igangværende konvergensprojekt, da man ved at analysere 

disse forhold kan undersøge hvilke interessegrupper og informationsbehov det vil være nødvendigt at 

forholde sig til fra standardsætternes side, og belyse hvilke interessegrupper organisationerne selv ønsker 

at alliere sig med, med henblik på at ændre den eksisterende værdiopfattelse, da dette vil sige noget 

omkring muligheden for at konvergensprojektet bliver en succes, da dette afhænger meget af villigheden til 

at ændre sin opfattelse i den sociale kontekst, som udgøres af de omkringliggende interessenter. Dermed 

er det altså nødvendigt at fastslå hvem disse omkringliggende interesser er, samt hvordan de fungerer i 

samspil med de to organisationer der udvikler regnskabsstandarder, og dermed kan være med til at påvirke 

dannelsen af en værdiopfattelse.  
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3.1. Komparativ analyse af regnskabsstandarder fra US GAAP og IFRS  

 

For at identificere hvordan de to organisationer behandler værdi i forhold til et årsregnskab, vil der blive 

analyseret på den egentlige regnskabsmæssige behandling af visse regnskabsposter. Disse poster er udvalgt 

med den forhåbning, at der vil eksistere væsentlig forskel i behandlingen, og målet er at identificere disse 

forskelle, med henblik på at kunne sige noget om hvad disse forskelle har af betydning af effekt på 

årsregnskaber, og potentielt noget omkring hvad disse forskelle siger om de to organisationers 

værdiopfattelse. Dette gøres for at fastslå det udgangspunkt som de to organisationer arbejder ud fra i 

forhold til den på nuværende tidspunkt gældende værdiopfattelse, og hvordan denne påvirker de egentlige 

regnskabsstandarder.  

De udvalgte regnskabsposter er immaterielle aktiver, værdiforringelser af aktiver og ekstraordinære poster.  

 

Immaterielle aktiver 

 

Under US GAAP måles immaterielle aktiver til dagsværdi42. Under udarbejdelsen af hvert årsregnskab skal 

det pågældende selskab altså tage stilling til hvad værdien af et pågældende aktiv er på dette tidspunkt. 

Dagsværdien kaldes også ”fair value”, da hensigten med dette er at vise det pågældende aktivs værdi på 

regnskabets udarbejdelsestidspunkt, uden at tage højde for aktivets oprindelige værdiansættelse, der altså 

ikke skal have indflydelse på den nye bogførte værdi af aktivet.  

Denne opfølgende test af den bogførte regnskabsmæssige værdi skal ske gennem en impairmenttest43, 

hvor man tester de pengestrømme der genereres igennem brugen af det pågældende aktiv. Man skal så 

vidt muligt kombinere immaterielle aktiver i forbindelse med denne impairmenttest, og derved anskue 

flere enlige aktiver som en samlet enhed, såfremt disse bruges i samme forbindelse, og dermed opererer 

som et samlet aktiv. Denne vurdering er subjektiv, og foretages af selskabet selv. I denne vurdering indgår 

en række faktorer; disse er hvorvidt aktiverne blev indkøbt med henblik på samme formål, hvorvidt de ville 

blive klassificeret som et samlet aktiv, såfremt de var blevet anskaffet på samme tidspunkt, hvis aktiverne 

repræsenterer den største værdi ved at blive anskuet som en samlet gruppe, eller selskabets 

marketingsstrategi medfører at aktiverne ses som en samlet gruppe44.  

                                                           
42 Business Combinations (Topic 805), 805-20-35-4 
43 ASC 350-30-35 
44 ASC 350-30-35-23 
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Såfremt aktiverne genererer et cash flow separat skal de dog ikke sammenkobles og værdiansættes samlet, 

da de dermed skaber, og derigennem har en isoleret værdi for selskabet, og denne værdi skal 

repræsenteres i selskabets årsregnskab.  

Ved at behandle opfølgende test af den bogførte værdi af immaterielle aktiver på denne måde vil der ofte 

forekomme ændringer i de bogførte værdier, der indgår i årsregnskaber, og dette skyldes at man fra 

vejledernes side mener at dette bedst repræsenterer selskabets økonomiske virkelighed. De løbende 

impairmenttests som skal udføres, kan medføre større besværligheder for det pågældende selskab, men 

her vægter man fra vejleders side regnskabsbrugernes behov højere, da man mener at disse vil have stor 

interesse i denne løbende validering af den bogførte værdi.  

 

 IFRS behandler immaterielle aktiver i deres IAS 38 standard. For at et aktiv kan klassificeres som 

immaterielt i et årsregnskab, skal det opfylde visse betingelser. Dette er hovedsageligt identificerbarhed. 

Dette er tilfældet såfremt det pågældende aktiv kan udskilles separat, og dermed sælges, overdrages, gives 

i licens, udlejes eller udveksles, eller det ”hidrører fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, uanset 

om disse rettigheder kan overdrages eller udskilles fra virksomheden eller fra andre rettigheder og 

forpligtelser”45. Derudover skal virksomheden have kontrol over aktivet, og denne kontrol defineres 

igennem de økonomiske fordele der er tilknyttet aktivet, og hvem disse fordele tilflyder.  

For at en virksomhed kan indregne et immaterielt aktiv i sit årsregnskab, skal det kunne dokumentere at 

aktivet opfylder definitionen på et immaterielt aktiv og indregningskriterierne46. De gældende 

indregningskriterier er som følger: ”det er sandsynligt, at de forventede fremtidige økonomiske fordele, 

som kan henføres til aktivet, vil tilgå virksomheden, og aktivets kostpris kan måles pålideligt”47.  

Hvorvidt det er sandsynligt at der eksisterer fremtidige økonomiske fordele, og hvorvidt disse vil tilgå 

virksomheden, er op til virksomhedens ledelse at vurdere. Dette skal dog være en objektiv vurdering, der 

anvender rimelige og dokumenterbare forudsætninger. Første måling af immaterielle aktiver sker til 

kostpris. Dette henvender sig udelukkende til erhvervede immaterielle aktiver, dog fraset goodwill, og 

internt oparbejdede immaterielle aktiver behandles anderledes, hvor kravene for at det pågældende aktiv 

kan medregnes i årsregnskabet er noget større. Dette skyldes at man fra vejleders side vurderer at det er 

meget vanskeligt at værdiansætte sådanne aktiver, og for at regnskabet ikke skal give en urealistisk positivt 

billede af virksomheden, skal der altså meget til for at aktiverne kan medregnes, og dermed er 

regnskabsstandarderne fra IASB i denne henseende noget mere restriktive. Man adskiller i standarden 

                                                           
45 IAS 38.12 
46 IAS 38.18 
47 IAS 38.21 
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forskning fra udvikling, og kun de omkostninger der stammer fra udvikling kan aktiveres. Omkostninger fra 

forskning skal indregnes når de afholdes48.  

 

Derudover eksisterer der en række betingelser for at omkostninger fra udvikling kan aktiveres. Disse er: den 

tekniske mulighed for at færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan anvendes eller sælges, dens 

hensigt at færdiggøre det immaterielle aktiv og anvende eller sælge det, dens evner til at anvende eller 

sælge det immaterielle aktiv, hvordan det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige 

økonomiske fordele, tilgængeligheden af tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at 

færdiggøre udviklingen og til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv, samt dens evne til pålideligt at 

måle de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i løbet af dets udvikling49.  

Som det ses er kravene for at kunne indregne internt oparbejdede immaterielle aktiver relativt strikse, og 

dermed kan det være sværere at medregne denne type aktiver for selskaber der aflægger årsregnskaber 

efter IFRS, i forhold til selskaber der aflægger årsregnskaber efter GAAP.  

 

Værdiforringelser af aktiver  

 

Afledt af analysen omkring selve værdiansættelsen af immaterielle aktiver, kan det være fornuftigt at 

undersøge hvordan de to standardsæt forholder sig til de eventuelle værdiforringelser der måtte opstå i 

forbindelse med de løbende impairmenttests.  

Under GAAP sker opfølgende test af den bogførte værdi gennem en impairmenttest, og resultatet af denne 

sammenlignes med den bogførte værdi. Den nye bogførte værdi vil være den mindste af disse to værdier, 

og denne nye bogførte værdi vil være det fremtidige sammenligningsgrundlag. Et meget vigtigt element i 

forbindelse med værdiforringelser er muligheden for at tilbageføre tidligere værdiforringelser, såfremt 

resultatet af impairmenttesten viser at dagsværdien er højere end den bogførte værdi. Under GAAP er 

dette ikke en mulighed50, og den nedskrevne værdi er dermed tabt for virksomheden.  

 

Under IFRS eksisterer muligheden for at tilbageføre værdinedskrivninger. For at dette er en mulighed, skal 

det undersøgte aktiv overholde en række krav. Disse er: ”der er observerbare indikationer på, at aktivets 

værdi i regnskabsåret er steget væsentligt, væsentlige ændringer, som har en gunstig virkning på 

virksomheden er sket i regnskabsåret, eller vil ske inden for en overskuelig fremtid i de teknologiske, 

                                                           
48 IAS 38.54 
49 IAS 38.57 
50 ASC 350-30-35-20 
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markedsmæssige, økonomiske eller juridiske rammer for virksomhedens aktiviteter eller på det marked, 

hvor aktivet anvendes, markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er faldet i regnskabsåret, og 

det er sandsynligt, at dette fald vil påvirke den diskonteringssats, der er anvendt ved beregningen af 

aktivets nytteværdi, og øge aktivets genindvindingsværdi væsentligt.  

Væsentlige ændringer, som har en gunstig virkning på virksomheden, er sket i regnskabsåret eller forventes 

at ske inden for en overskuelig fremtid, i det omfang eller måden, hvorpå aktivet anvendes eller forventes 

anvendt. Disse ændringer omfatter omkostninger, som er afholdt i regnskabsåret til at forbedre eller øge 

aktivets ydeevne eller omstrukturere den aktivitet, aktivet tilhører, der foreligger dokumentation fra den 

interne rapportering, som indikerer, at aktivets ydeevne er eller vil blive større end forventet”51. 

Dette medfører at tilbageførsler af nedskrevet værdi kun kan foretages, såfremt der er forekommet en 

ændring i de skøn, der indgår i impairmenttesten. Det er ikke muligt at tilbageføre nedskrevet værdi i kraft 

af ændret beregningsmetode, såfremt denne ikke indgår som led i de skøn, der udgør impairmenttesten. 

Dette betyder også, at man ikke kan tilbageføre nedskrevet værdi, såfremt en stigning i aktivets værdi 

skyldes at nutidsværdien af aktivets pengestrømme stiger52.   

Det er ikke muligt at tilbageføre mere værdi til aktivet end der har været tilknyttet tidligere. Såfremt 

impairmenttesten viser at nytteværdien overstiger den originale bogførte værdi, kan man altså maksimalt 

opskrive værdien af aktivitet til denne originale værdi.  

Tilbageførsler af værdiforringelser skal indregnes i resultatet og indregnes direkte på egenkapitalen53. 

 

Som det ses er reglerne under GAAP altså i dette tilfælde mere restriktive, end de tilsvarende under IFRS, 

og det man vurderer som værende ”fair value” tillægges forskellige betydninger. For GAAP standardsættet 

kan denne fair value ikke overstige den nuværende bogførte værdi, mens man hos IFRS vurderer den 

godkendte bogførte fair value som den egentlige nytteværdi på tidspunktet for impairmenttesten.  

Dette skal vurderes i forhold til regnskabsbrugerne, og hvilket informationsbehov de to organisationer 

anser som værende det væsentlige, i forhold til at give et retvisende billede af den økonomiske virkelighed 

for det selskab, der aflægger årsregnskab. Ved at tillade tilbageførsel af nedskrevet værdi, skaber IFRS 

standarderne muligheden for større udsving i værdien af aktivmassen over en årrække. Dette kan anses 

som værende negativt, da et stort udsving i denne kan gøre det svære for regnskabsbrugerne at skabe sig 

et overblik over selskabets drift, men samtidigt bør reglerne hos IFRS medføre at selskaberne vil være mere 

tilbøjelige til at udføre de nødvendige impairmenttests, og derved potentielt skulle stå overfor en 

                                                           
51 IAS 36.111, d) og e) 
52 IAS 36.113 
53 IAS 36.119-120 
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nedskrivning af et pågældende aktiv. Dette skyldes at det er muligt at tilbageføre denne nedskrevne værdi 

på et senere tidspunkt, og derved går den nedskrevne værdi ikke nødvendigvis tabt for selskabet. Dette bør 

medføre at selskaberne er mere villige til at udføre impairmenttests, og ved udførelsen af disse og 

rapportering igennem årsregnskabet, vil der blive skabt et mere retvisende øjebliksbillede af 

virksomhedens økonomiske virkelighed.  

Det er meget muligt at virksomheder, der aflægger efter GAAP, vil være mindre tilbøjelige til at foretage de 

nødvendige impairmenttests, eller i hvert fald gøre hvad de kan for at resultatet af disse ikke medfører en 

nedskrivning af aktivets værdi. Dette skyldes at den nedskrevne værdi går tabt for virksomheden, da det 

ikke er muligt at tilbageføre den nedskrevne værdi.  

 

Ekstraordinære poster 

 

Under GAAP standardsættet er ekstraordinære poster ikke en regnskabspost der indgår i udarbejdelsen af 

årsregnskaber. Dette har været tilfældet siden januar 201554, og siden denne ændring har ekstraordinære 

poster ikke været et koncept man har arbejdet med under GAAP. Førhen skulle disse klassificeres og 

præsenteres separat. Denne post måtte ikke indgå i det ordinære resultat, men skulle i stedet præsenteres 

separat i resultatopgørelsen. Definitionen af ekstraordinære poster afhang af to kriterier: usædvanlig 

karakter og sjældne hændelser. Såfremt begivenheder eller transaktioner mødte disse kriterier, skulle 

denne altså klassificeres som ekstraordinær. Dette var dog noget interessenter ikke var glade for, da 

usædvanlig karakter og sjældne hændelser er subjektive overbevisninger, og der dermed ikke var nogen 

garanti for at der ville eksistere en generel opfattelse af hvad der skulle klassificeres som værende 

ekstraordinær. Ved at fjerne muligheden for at klassificere visse begivenheder som ekstraordinære, har 

man fra vejleders side gjort arbejdet med årsregnskaber nemmere for de selskaber der udarbejder disse, da 

de ikke længere skal tage stilling til hvordan visse begivenheder skal klassificeres.  

 

Man kunne opfatte dette som en forringelse af informationsudbuddet i årsregnskaber, da man fjernede en 

væsentligt post, der kunne give mange informationer omkring enkeltstående begivenheder. Der eksisterer 

dog stadig krav omkring elementer der er usædvanlige eller sjældne. Førhen skulle elementer der var en af 

disse oplyses omkring, og med den nu gældende klassifikation vil det der førhen blev behandlet som 

ekstraordinære poster, indgå i denne klassifikation55, og der skal dermed stadigt oplyses omkring disse 

elementer.  

                                                           
54 Accounting Standards Update No. 2015-01 
55 Accounting Standards Update No. 2015-01, s. 2 
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Under IFRS tillader man ej heller ekstraordinære poster, hverken i resultatopgørelsen, opgørelsen af anden 

totalindkomst eller i noteoplysningerne56. Der skal dog opgives oplysninger omkring væsentlige 

regnskabsposter separat, såfremt disse eksisterer. Der skal oplyses omkring arten og størrelsen af disse 

poster57. Dette kan der oplyses omkring i både resultatopgørelsen, totalindkomstopgørelsen og i noterne. 

De pågældende regnskabsposter afhænger af en række forhold: nedskrivninger af varebeholdninger til 

nettorealisationsværdi, eller af materielle anlægsaktiver til genindvindingsværdi samt tilbageførsler af 

sådanne nedskrivninger, omstruktureringer af virksomhedens aktiviteter samt tilbageførsler af 

hensættelser til omstruktureringsomkostninger, afhændelse af materielle anlægsaktiver, afhændelse af 

investeringer, ophørte aktiviteter, afgørelse af retssager og tilbageførsel af andre hensatte forpligtelser58. 

Der skal oplyses omkring disse forhold, da man fra vejleders side vurderer disse som kunne have stor 

indflydelse på regnskabsbrugernes beslutningsproces i kraft af deres væsentlige rolle. Væsentlighed 

defineres som: ”Udeladelser eller fejlagtige oplysninger vedrørende poster anses for væsentlige, hvis disse 

hver for sig eller tilsammen kan have indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere 

træffer på grundlag af årsregnskabet. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller den fejlagtige 

oplysnings størrelse og art vurderet ud fra de forhold, der gør sig gældende. Postens art eller størrelse eller 

en kombination af begge kan være den afgørende faktor”59. 

 

Som det ses er der i forbindelse med ekstraordinære poster tale om et område, hvor der allerede har 

foregået konvergens imellem vejledningsstandarderne fra FASB og IASB, hvor standarden indenfor GAAP 

sættet har rykket sig mod IFRS og dennes behandling af ekstraordinære poster, som det ikke længere er 

tilladt at inkludere under nogen af de to standardsæt.  

 

3.2. Strukturelle forskelle 

 

For at bedre kunne forstå hvordan en given værdiopfattelse er opstået, og hvilke faktorer der er med til at 

påvirke denne, kan det være nødvendigt at undersøge nogle af de bagvedliggende forhold som er med til at 

forme den givne værdiopfattelse. Disse forhold vil være de faktorer der eksisterer i værdiopfattelsens 

omkringliggende miljø, og vil altså være nogle af de samfundsmæssige forhold som det kan tænkes vil have 

en påvirkning på hvordan værdi opfattes, og på hvad man ønsker at værdi i forbindelse med årsregnskaber 

skal afdække. Det er altså blandt andet i disse samfundsmæssige forhold man kan finde de 

                                                           
56 IAS 1.87 
57 IAS 1.97 
58 IAS 1.98 
59 IAS 8.5 
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interessegrupper og informationsbehov man fra standardudviklers side ønsker at tilgodese i forbindelse 

med inddragelsen af værdi i årsregnskaber, og dermed vil det blandt andet være disse informationsbehov 

der vil være med til at forme den gældende værdiopfattelse.  

 

Inden man begynder at analysere hvordan de forskellige interessegrupper kan være med til at påvirke den 

gældende værdiopfattelse er det nødvendigt at fastslå hvilke interessegrupper der eksisterer i forhold til 

årsregnskaber og standarderne disse udarbejdes efter. Der eksisterer både primære og sekundære 

interessegrupper. 

For bedre at kunne forstå hvordan en virksomhed fungerer kan man med fordel anvende 

koalitionsmodellen, der af Elling defineres på følgende måde: ”Ifølge denne model er en virksomhed et 

netværk af socio-økonomiske sammenhænge mellem interessegrupper, der alle har det tilfældes, at de er 

ressourceejere, der stiller ressourcer til rådighed for produktion og salg mod til gengæld at modtage en del 

af den frembragte værditilvækst som modydelse eller belønning”60. 

De interessegrupper der danner disse socio-økonomiske sammenhæng er virksomhedens primære 

interessegrupper. Disse omfatter virksomhedens internt ansatte, både ledelse og medarbejdere, kreditorer, 

kapitalejerne/investorer, offentlige myndigheder, leverandører, kunder og det generelle eksterne miljø, 

som det kan forventes bliver påvirket af virksomhedens funktion. Det eksterne miljø kan kaldes en 

sammenfatning af alle disse interessegrupper.  

I forhold til regnskabsstandarder er det hovedsageligt virksomhedens internt ansatte, kreditorer, investorer 

og offentlige myndigheder der er interessante at kigge nærmere på, da det kan forventes at det er disse 

interessegrupper der vil have den største direkte berøringsflade med de årsregnskaber den pågældende 

virksomhed skal udarbejde og offentliggøre. Virksomhedens ansatte, som er de interne regnskabsbrugere, 

vil også være med til at påvirke den gældende værdiopfattelse, da det er indenfor denne interessegruppe 

der arbejdes direkte med at implementere de gældende regnskabsstandarder, og dermed vil denne 

interessegruppe have en stor berøringsflade med disse. Derfor kan man forvente at denne gruppe vil 

forsøge at påvirke de gældende standarder på en sådan måde, at disse tilgodeser gruppens behov.  

 

Kapitalejerne og kreditorerne er de interessegrupper der står for finansieringen af virksomheden, og 

dermed vil disse interessegrupper have stor interesse i at den til formålet stillede kapital forvaltes 

forsvarligt, og det er hovedsageligt i kraft af de offentliggjorte årsregnskaber disse interessegrupper har 

mulighed for at skabe et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag, i forhold til at vurdere om dette er tilfældet.  

                                                           
60 Finansiel Rapportering, s. 24 
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Det kan forventes at disse interessegrupper arbejder med forskellige tidsperspektiv, og at dette vil have en 

indflydelse på deres informationsbehov. Det kan forventes at kapitalejerne arbejder med et kortere 

tidsperspektiv end kreditorerne, da disse kapitalejere vil have øje for egen gevinst. Det perspektiv de 

arbejder med vil selvfølgeligt afhænge af deres involvering i virksomheden, en involvering der vil komme til 

udtryk igennem deres ejerandele, men forudsat at der ikke er tale om stormajoriteter kan det forventes at 

det tidsperspektiv investorer arbejder med ikke strækker sig over mange år, mens kreditorerne forventeligt 

vil arbejde med et noget længere tidsperspektiv da deres største interesse er at der er dækning for de lån 

de har ydet den pågældende virksomhed. Det kan forventes at kapitalejere der er i besiddelse af store 

majoriteter vil have et længere tidsperspektiv end andre investorer, da man i kraft af store 

majoritetsandele oftest også har en personlig interesse i den pågældende virksomhed, og dermed ikke 

udelukkende er involveret i virksomheden som en økonomisk investering.  

 

Offentlige myndigheder har en interesse i virksomheder, da disse virksomheder er med til at skabe 

arbejdspladser og skattebetalinger der gøres brug af i samfundet, og dermed har disse offentlige 

myndigheder også en interesse i at den information der fremgår af årsregnskaber er oprigtigt. Der er dog 

forskel på årsregnskaber og skatteregnskaber, og dette medfører at skattemyndigheder ikke nødvendigvis 

er en ligeså stærk interessegruppe i forhold til årsregnskaber, som kapitalejerne og kreditorerne, da disse 

skattemyndigheder også får dækket deres informationsbehov i kraft af disse skatteregnskaber. Dette 

skyldes tilgangen til årsregnskaber i visse lande, som er:”… designed mainly as performance indicators for 

investment decisions and so commercial rules operate separately from tax rules in a number of accounting 

areas”61, og dermed er hensigten med årsregnskaber altså ikke at afdække virksomhedens 

skatteforpligtigelser. Det varierer dog meget i hvor høj grad årsregnskaber og skatteregnskaber, og reglerne 

for disse to, er sammenhængende, og dette vil være bestemt af den nationale kultur der eksisterer i et 

pågældende land. Hvilken tilgang et land anvender vil afhænge af det perspektiv landet anlægger på 

finansiel rapportering. Dette kan være shareholder-perspektivet, hvor ”investorernes informationsbehov 

anses for at være så omfattende, at de også dækker de øvrige kapitalindskyderes informationsbehov på det 

økonomiske område”62, og ved at målrette sit perspektiv på arbejdet med årsregnskaber imod investorerne 

og deres informationsbehov vælger man at tilsidesætte offentlige fiskale myndigheders informationsbehov, 

som så må tilgodeses andet steds. Dette andet sted er så reelle skatteregnskaber. Man kan også anlægge et 

stakeholder-perspektiv i forhold til årsregnskaber, hvormed man ønsker at flere informationsbehov 

afdækkes af disse. Dette er blandt andet tilfældet i Danmark, hvor ”årsrapporten skal udarbejdes således, 
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at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er 

personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger 

normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og mulige 

virksomhedsdeltagere, kreditorer, (…) samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder”63. Dermed ønsker man 

som sagt at tilgodese flere interessegrupper i forhold til den information der inddrages i årsregnskaber, og 

for at dette er muligt må de gældende regler for aflæggelse af finansielle regnskaber have store ligheder 

med de gældende skatteregler.  

Det valgte af de to perspektiver vil sige meget omkring hvordan en standardudvikler forholder sig til de 

gældende interessegrupper, og hvilke informationsbehov der tillægges størst betydning, og dermed 

hvordan det kan tænkes at de omkringliggende samfundsmæssige strukturer vil kunne påvirke dannelsen af 

en værdiopfattelse.  

Det vil være sådan at de interessegrupper der tillægges den største betydning også vil have den største 

påvirkning på hvordan den gældende værdiopfattelse formes. Dette vil forekomme på to måder. Dels vil de 

to organisationer der udvikler regnskabsstandarder have disse informationsbehov for øje i forbindelse med 

deres arbejde omhandlende regnskabsstandarder, både i forbindelse med den oprindelige udformning af 

disse, og i forbindelse med den videre udvikling af allerede eksisterende standarder. Dels vil de 

interessegrupper der har den største påvirkning kunne forsøge at påvirke de to organisationer, således at 

den værdiopfattelse der eksisterer hos disse interessegrupper, og hvad de mener værdi skal afdække i 

forbindelse med årsregnskaber, vil yde påvirkning på de to organisationer, og således kan det forventes at 

den værdiopfattelse der vil dominere disse organisationers arbejde ikke nødvendigvis vil være den 

værdiopfattelse som organisationerne selv mener er den objektivt bedste, altså den værdiopfattelse der 

bedst afspejler værdiens regnskabsmæssige funktion, men i stedet vil den dominerende værdiopfattelse 

være præget af de eksisterende (informations)behov hos de vigtigste interessegrupper.  

 

US GAAP 

 

US GAAP er som tidligere nævnt vejledningssættet udarbejdet af den amerikanske organisation FASB. FASB 

er en underorganisation til the Securities and Exchange Commission (SEC), som er en offentlig myndighed, 

hvis fem medlemmer udpeges direkte af den siddende præsident, og bliver således udskiftet i forbindelse 

med præsidentskift64. Dette medfører at der er stor risiko for at det arbejde som SEC og dens 

underorganisationer udfører vil blive præget af den politiske stemning, og dermed kan det forventes at en 
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af faldgruberne for organisationen er politisk indblanding. Det er langt fra sikkert at den politiske stemning 

altid er lige rationel, og dermed risikerer man at organisationen tvinges til at bearbejde fokusområder, som 

ikke er de væsentligste problemstillinger indenfor fagområdet.  

I et forsøg på at minimere den politiske indflydelse på FASB og dens arbejde med regnskabsstandarder er 

organisationen ikke finansieret igennem den amerikanske regering, men i stedet opnår den sin finansiering 

igennem frivillige bidrag fra revisionsfirmaer, erhvervslivet, investor- og kreditororganisationer og andre 

relaterede organisationer, der måtte have en interesse i organisationens arbejde65. Dette gøres som sagt i 

et forsøg på at minimere den politiske indflydelse på organisationen, men effekten er dog at den bliver 

økonomisk afhængig af disse frivillige bidrag, og dermed vil tage uhensigtsmæssige hensyn til nogle af disse 

bidragsydere og deres interesser. Der er dog en begrænsning på hvor meget hver bidragsyder må bidrage 

med, hvilket igen er et forsøg på at minimere den potentielle indflydelse man ellers ville kunne skabe sig 

igennem disse bidrag.   

 

I forhold til strukturelle forskelle imellem US GAAP og IFRS er det interessant at kigge på hvilke 

interessegrupper der fylder mest i FASB’s arbejde med regnskabsstandarder, og om dette eventuelt skyldes 

strukturelle forhold i de pågældende organisationers eksterne miljø. I forhold til FASB er der særligt to 

grupperinger af regnskabsbrugere hvis input vægtes meget højt. Dette er dels de eksterne 

regnskabsbrugere i form af investorer, og dels de interne regnskabsbrugere, som er de virksomheder der 

gør brug af regnskabsstandarderne i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskaber.  

De interne regnskabsbrugere, der vil forsøge at påvirke FASB’s arbejdsprocesser i den retning der passer 

dem bedst, vil oftest være de store børsnoterede virksomheder, hvis egeninteresse vil være at maksimere 

deres aktiekurs, og på denne måde kunne optimere og forhøje værdien af deres virksomheder. Derfor vil de 

forsøge at påvirke de gældende regnskabsregler til at muliggøre dette. Tidsperspektivet disse vil arbejde 

med, vil forventeligt være relativt langt, da dette er det perspektiv der bedst understøtter denne 

interessegruppes behov.  

Investorer er en anden væsentligt interessegruppe i forhold til FASB’s arbejde med regnskabsstandarder, 

hvilket illustreres i kraft af at et af de siddende medlemmer af bestyrelsen i FASB skal repræsentere denne 

gruppe. Denne gruppes informationsbehov er modsatrettet informationsbehovet hos de interne 

regnskabsbrugere, da investorer vil have en interesse i få belyst deres beslutningsgrundlag i så høj grad som 

muligt, hvilket medfører en større mængde information inkluderes i årsregnskaber. Dette medfører dels at 

arbejdet med udarbejdelsen af årsregnskaber bliver mere omfattende, dels kan det tænkes at 

virksomhederne bag disse årsregnskaber ikke nødvendigvis har en interesse i at skulle offentliggøre alt for 
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meget omkring deres virksomhed og dennes virke. Dermed opstår der en mulig interessekonflikt imellem 

disse to interessegrupper, der begge opererer på de finansielle markeder, hvor de står på hver deres side.  

De finansielle markeder er altså en vigtig samarbejdspartner i forhold til arbejdet med 

regnskabsstandarder, og dermed vil de samfundsmæssige strukturer der skabes i kraft af disse markeder 

have en stor indflydelse på regnskabsstandarder, og dermed have en stor effekt på hvordan værdi opfattes 

og hvad de bruges til. En stor del af grunden til at de finansielle markeder, og de interessenter der 

eksisterer på disse, spiller så vigtig en rolle i forhold til regnskabsstandarderne i USA, skyldes at langt de 

fleste virksomheder gør brug af de finansielle markeder til at skaffe kapital.   

Når meget af den anvendte kapital i virksomhederne anskaffes på de finansielle markeder, vil bankerne, der 

er kreditorer, meget naturligt få en mindre rolle i forhold til udformningen af de retningslinjer der gør sig 

gældende indenfor regnskabsregulering, da de ikke på samme måde vil være involveret i 

finansieringsprocessen i virksomhederne ved at stille kapital til rådighed, og derfor ikke vil have behov for 

samme mængde information i årsregnskaber som led i skabelsen af et beslutningsgrundlag. Dermed ikke 

sagt at kreditorerne ingen interesse har i dette, men det er investorerne der vil blive taget de største 

hensyn til i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsstandarder. Dette forhold kommer til udtryk i 

forbindelse med den gennemsnitlige gearingsration i USA i relation til andre lande, der i 2007 var 98,03, 

mens den eksempelvis i Tyskland var 236,3566. Heraf ses at kreditorkapital trods alt spiller en relativ stor 

rolle for amerikanske virksomheder, men ikke i tilnærmelsesvis samme grad som i andre lande. 

Dette medfører at de perspektiver der hersker indenfor kreditorverdenen sandsynligvis ikke vægter i lige så 

høj grad når det kommer til de gældende amerikanske regnskabsstandarder, og derfor kan det forventes at 

dette perspektiv ikke på samme måde vil komme til udtryk i forhold til de gældende regnskabsstandarder. 

Dermed vil det dominerende perspektiv altså være det perspektiv der hersker på de finansielle markeder, 

og formålet med regnskabsstandarder vil dermed være rettet mod disse finansielle markeder og de 

investorer der opererer herpå.  

 

Kongressen i USA, som er den lovgivende magt i landet, har generelt holdt sig fra at lovgive på 

regnskabsområdet, og har altså i stedet ladet det være op til FASB at udstede de gældende regler og 

retningslinjer på området, så længe FASB’s arbejde overholder den gældende tankegang: ”… accounting 

standards should, as far as possible, have a neutral effect on economic decisions”67. Så længe FASB 

overholder dette, og altså i så vidt muligt omfang udarbejder sine standarder på en sådan måde at disse 

ikke medfører at en specifik regnskabspraksis vil drive de økonomiske beslutninger i virksomheder, vil der 
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ikke være stor politisk indblanding i lovgivningen på regnskabsområdet. Dermed ikke sagt at der ingen 

politisk indblanding er, særligt med tanke på at SEC’s medlemmer er politisk udpeget ville dette ikke være 

rigtigt, men man forsøger dog at holde lovgivningsarbejdet omhandlende regnskabsregulering politisk 

neutralt, under forudsætning af at den regulering der udarbejdes således også forsøges at holdes neutralt, 

både i forhold til politiske meninger, men også omkring hvordan regnskabsregulering kan tænkes at påvirke 

hvordan virksomheder opererer.  

 

IFRS 

 

IFRS er som nævnt regnskabsstandarderne der udvikles af den private organisation IASB, som er beliggende 

i London. Det faktum at organisationen er privat gør at der ingen direkte politisk indflydelse er på 

organisationen, modsat dens amerikanske modpart FASB, der som tidligere nævnt er en del af det 

amerikanske lovgivende væsen, og altså er underlagt den amerikanske regering. Dette er dog ikke 

ensbetydende med at der ingen politisk indflydelse eksisterer på IASB og dens arbejde med 

regnskabsstandarder. I kraft af dens placering i London har den et stort samarbejde med EU indenfor 

lovgivningen omkring regnskabsområdet, og derfor vil denne analyse fokusere på dette forhold. IASB 

eksister også i stort set hele verden, og de regnskabsstandarder der udvikles af organisationen ligger til 

grund for megen regnskabslovgivning verden over, men i forhold til de strukturelle forhold der vil påvirke 

organisationen og dens arbejdsprocesser vil der altså blive fokuseret på de europæiske forhold. Dette 

skyldes som sagt dels den geografiske placering af organisationen, og dels at det europæiske marked for 

årsregnskaber, og dermed de regnskabsstandarder disse bygger på, er meget stort, og derfor giver det god 

mening at fokusere på hvordan dette marked vil kunne tænkes at påvirke arbejdet med 

regnskabsstandarder og de tankegange der dominerer dette arbejde, og som derigennem indgår i IASB’s 

arbejdsprocesser.  

 

I 2002 vedtog EU IFRS-forordningen, hvilket medførte at IFRS og deres IAS regnskabsstandarder blev gjort 

gældende for koncernregnskaber fra 2005 og fremad, og at dette ville være tilfældet for alle aktiemarkeder 

i EU68.  For EU blev der etableret en godkendelsesproces, der har til formål at legalisere 

regnskabsstandarderne i forhold til den gældende regulering i unionen. Det var nødvendigt at etablere en 

overstatslig mekaniske, da mange af EU-landene har grundlove der ikke tillader at en privat organisation 

som IASB står for den lovmæssige regulering. Denne godkendelsesmekanisme består af to niveauer; dels et 

politisk og dels et teknisk niveau. På det politiske niveau godkendes den endelige regulering, da man 

                                                           
68 Finansiel Rapportering, s. 71 



Side | 41  
 

dermed ikke kommer i karambolage med nationale lovgivninger. Forarbejdet til denne godkendelse sker så 

på det tekniske niveau, og her spiller IASB en stor rolle, da det er organisationen der sammen med 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) der udgør dette niveau. EFRAG fungerer som det 

rådgivende organ for EU-kommissionen, og skal dermed varetage unionens interesser. Dette sker igennem 

de hørelsesprocesser som IASB afholder i forbindelse med udviklingen af regnskabsstandarder. På grund af 

EFRAG’s dobbeltrolle i forhold til arbejdet med regnskabsstandarder kan være problematisk, da dette organ 

både skal samarbejde med IASB, og overholder sine forpligtigelser overfor EU-Kommissionen i forhold til sin 

vejledende rolle for denne, og dette medfører at EFRAG bliver nød til at være meget proaktiv overfor IASB, 

og forelægge sine holdninger til dennes arbejde inden den egentlige høringsproces omkring dette 

indledes69. Dette medfører at EFRAG forsøger at involvere sig meget i IASB’s arbejde, også på områder som 

den officielle struktur ikke ligger op til, og derigennem forsøger at påvirke IASB og de gældende 

regnskabsstandarder. Det faktum at et EU-organ er direkte og officielt involveret i arbejdsprocesserne 

omkring regnskabsstandarder medfører at der eksisterer store muligheder for at præge dette arbejde 

politisk, og dermed sætte fokus på områder der anses for at være politisk interessante, men som ikke 

nødvendigvis er områder man anser for at være vigtige ud fra en regnskabsteknisk synsvinkel. Den store 

mulighed for politisk indblanding skyldes også størrelsen af det europæiske marked, der er en anseelig 

størrelse, og dermed vil det også være i IASB’s interesse at forsøge at efterkomme de ønsker der eksisterer 

på dette marked, i forhold til indholdet af de udarbejdede regnskabsstandarder. Dette skyldes også risikoen 

for at man på det politiske niveau har mulighed for at afvise at indlemme IASB’s standarder i den gældende 

lovgivning, og dermed ville disse regnskabsstandarder miste meget af deres relevans, såfremt de ikke er 

gjort gældende på det store europæiske marked. Dette skyldes at denne relevans er bundet op på 

udbredelsen af de pågældende regnskabsstandarder.  

 

Et andet område hvor der eksisterer stor risiko for politisk indflydelse på IASB og dens arbejde med 

regnskabsstandarder er i forhold til organisationens finansiering. 55 % af organisationens indtægter 

stammer fra nationale regeringers bidrag70, og det er langt fra utænkeligt at disse bidrag ikke kommer uden 

betingelser. Disse betingelser vil være i relation til indflydelse på det indhold som IASB udarbejder i 

forbindelse med deres regnskabsstandarder. I kraft af at så stor en andel af organisationens finansiering 

stammer fra nationale bidrag kan det tænkes at disse nationers interesse vil blive tillagt stor betydning, 

også større end hvad man fra en regnskabsteknisk synsvinkel ville mene er rimeligt, og dermed vil IASB og 

dens arbejde blive trukket i en retning som organisationen måske ikke selv finder hensigtsmæssig, men som 
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den anser for værende nødvendig i forhold til sit fortsatte virke. Dette kan tænkes at komme til udtryk i 

forbindelse med de overbevisninger der vil dominere arbejdsprocesserne i organisationen, og som derved 

vil påvirke de tankegange og opfattelser der vil tegne det output som organisationen leverer, hvormed 

dette output ikke vil blive dikteret fuldstændigt at en teoretisk tankegang omkring regnskabsmæssige 

aspekter omkring finansiel rapportering, men også vil blive påvirket af de gældende politiske strømninger.  

 

Det er også forventeligt at de finansielle markeder, og måden de virksomheder der opererer på disse opnår 

deres finansiering, vil påvirke arbejdsprocessen og de bagvedliggende tankestrømme i IASB, i forhold til 

dennes arbejde med regnskabsstandarder. Her er det vigtigt at nævne at der eksisterer store forskelle 

imellem Storbritannien og resten af EU, hvor Storbritannien minder mere om USA på en række 

målparametre omhandlende de finansielle markeder og hvordan disse fungerer. Grundet det store 

samarbejde mellem IASB og EU, den derigennem relativt store påvirkning EU har på IASB, vil der i denne 

analyse blive fokuseret på kontinentalt europæiske forhold, der kan sammenlignes med de amerikanske og 

britiske forhold for at skabe en kontekst.   

I Italien udgør kapitalmarkedskapitaliseringen 0,19 % af landets BNP og i Tyskland udgør den 0,28 %. I USA 

er det 0,81 %, mens det i Storbritannien er 0,55 %71. Dette viser størrelsen af de finansielle markeder i de 

forskellige regioner, og dette giver et indblik i hvor vigtig en medspiller dette marked er i de relative 

regioner i forhold til disses økonomi, og dermed i hvor høj grad man kan forvente at de markedsagenter der 

eksisterer kan forventes at kunne påvirke arbejdet med regnskabsstandarder. Heraf kan det ses at 

kapitalmarkeder ikke spiller en ligeså høj rolle på de kontinentalt europæiske markeder og måden 

virksomhederne opnår sin finansiering, i forhold til de amerikanske og britiske markeder, og dermed kan 

det forventes at de aktører der agerer på disse markeder ikke vil have samme påvirkningsstyrke overfor 

standardudviklerne, som det er tilfældet i USA.  

Hvis man kigger på den gennemsnitlige gearing i disse lande får man et bedre indblik i hvordan 

virksomhederne i stedet opnår deres finansiering. Hvor den i USA er 98,03 og i Storbritannien 107,07, set 

som gæld i procent af egenkapital, er den i Italien 177,99 og i Tyskland 236,3572. Deraf ses det altså at man 

på det kontinentale Europa i langt højere grad gør brug af lånt kapital til at finansiere sin virksomhed, 

hvilket disse gearinger afspejler. Dette medfører at banksektoren bliver en vigtig interessentgruppe i 

forhold til regnskabsstandarder, da det i høj grad vil være denne sektor der er aftager på de årsregnskaber 

der bliver aflagt, og dermed gør brug af disse årsregnskaber i deres beslutningsproces. I visse kontinentale 

europæiske lande, blandt andet Tyskland, er der dog også tradition for at banksektoren fungerer som 
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kapitalejer, hvilket medfører at de har adgang til intern information om virksomhederne, information der 

ikke medtages i årsregnskaber73. Dette medfører at nødvendigheden af finansiel rapportering falder en 

smule, da årsregnskaber under disse omstændigheder ikke er en nødvendighed i forhold til 

beslutningsprocessen. Dermed kan det tænkes at banksektoren vil være mindre tilbøjelig til at forsøge at 

påvirke indholdet af de gældende regnskabsstandarder, da den information som disse kræver fremlagt 

alligevel vil være tilgængelig for en bank, såfremt denne er involveret som storkapitalejer i en virksomhed. 

Dette er noget IASB forholder sig til, ved at anskue kapitalejerne, og dermed investorerne, som den 

vigtigste eksterne regnskabsbrugergruppe74. Dette skyldes at informationsbehovet indenfor denne 

interessegruppe anses for at være så omfattende, at informationsbehovet i andre interessegruppe dækkes 

igennem dette.  

Alt dette er med til at gøre at banksektoren spiller en væsentligt, men uklar rolle på de kontinentale 

europæiske markeder. Dels ved at stille en stor andel af den anvendte kapital til rådighed i kraft af lån til 

virksomheder, og dels ved at fungere som investorer under andre sammenhænge. Denne dobbeltrolle er 

med til at gøre banksektoren til en af de mest væsentlige interessegrupper i forhold til finansiel 

rapportering, og de standarder der udgør reguleringen på området, og derfor kan det forventes at 

standardudviklerne vil blive påvirket meget af denne sektor i forbindelse med udarbejdelsen af 

regnskabsstandarder og indholdet af disse. Dette vil ske både direkte, ved at sektoren vil forsøge at 

involvere sig i arbejdsprocesserne omkring udviklingen af regnskabsstandarder, og indirekte da det kan 

forventes at IASB vil forsøge at tage hensyn til denne sektor når de arbejder med regnskabsstandarder. 

Dette skyldes at sektoren er så væsentlig en faktor, af hvad der må antages at være det vigtigste marked for 

IASB.  

 

3.3. Diskursanalyse  

 

Formålet med denne diskursanalyse er som tidligere nævnt at belyse hvordan FASB og IASB italesætter 

værdi, og hvem de italesætter værdi imod. Dette gøres igennem en Kritisk Diskursanalyse, der indeholder 

fire etaper, der er metodisk belyst i afsnit 2.2. Det er interessant at kigge på hvorvidt de to organisationer 

har identificeret den samme problemstilling, og om de i deres tilgang til at løse denne problemstilling vil 

gøre brug af de samme værktøjer til at indgå sociale relationer med de interessenter som hver organisation 

anser som værende de vigtigste samarbejdspartnere i forhold til at ændre den gældende værdiopfattelse 

indenfor regnskabsvæsenet. Dette forsøges belyst ved at analysere hvordan de to organisationer forholder 
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sig til værdiinddragelse i årsregnskaber, og hvem de retter deres kommunikation mod når de forholder sig 

til denne værdi, og sammenligne diskursstrategien for de to organisationer.  

Dette er interessant i forhold til det igangværende konvergensprojekt imellem FASB og IASB, og de to 

organisationers regnskabsstandarder, da man igennem måden de to organisationer italesætter værdi på 

kan vurdere hvordan organisationerne forholder sig til denne, og dermed kan man forsøge at vurdere 

hvordan disse værdiopfattelse vil præge dette konvergensprojekt, og dermed belyse hvor der er 

uenigheder imellem de to organisationer.  

 

Trin 1: Sociale problemstilling  

 

For regnskabsstandarder og de organisationer der udarbejder disse, er den sociale kontekst erhvervslivet 

og de dertilhørende interessenter, og dermed er dette scenen hvor problemstillingen udspiller sig. Dette 

skyldes at det er indenfor erhvervslivet man finder de tilsigtede brugere af regnskabsstandarder på begge 

sider af bordet. Dette er både de virksomheder der gør brug af regnskabsstandarder i forbindelse med 

udarbejdelsen af deres årsregnskaber, og de regnskabsbrugere der benytter disse årsregnskaber som 

værktøj i deres beslutningsproces. De omkringliggende samfund, og de rammer der bliver skabt af dette, er 

også en del af regnskabsstanders sociale kontekst, der skabes i dette omkringliggende samfund. Derfor er 

den gældende problemstilling hvordan værdi opfattes i denne sociale kontekst.  

 

De sociale relationer er relationen imellem standardudviklerne og regnskabsbrugerne og virksomhederne 

der gør brug af regnskabsstandarder. Det interessante i denne forbindelse er, hvordan standardudviklerne 

tiltaler disse to grupper, og hvilke interessebehov der fra standardsætternes side tillægges disse 

interessegrupper, da det er disse forhold der er med til at skabe den pågældende problemstilling, hvordan 

opfattes værdi. Problemstillingen i forhold til værdi, og hvordan denne italesættes har to vinkler. Dels i 

forhold til hvad det er meningen at denne værdi skal afspejle, og dels i forhold til hvem denne afspejling 

skal rettes mod. Dette skyldes at det er i forbindelse med disse forhold forhindringerne i forhold til at 

ændre en gældende værdiopfattelse eksisterer, og dermed er det disse forhold man skal forholde sig til, 

såfremt man ønsker at ændre den gældende opfattelse.  

Det er i de to organisationers framework organisationerne selv kommenterer på disse problemstillinger, og 

tager stilling til disse mere teoretiske aspekter af regnskabsaflæggelse, og derfor vil disse blive brugt som 

litterære kilder til denne diskursanalyse, da det er forventeligt at der vil eksistere forskellige opfattelser af 

den pågældende problemstilling, og dermed også forskelle i forhold til hvordan organisationerne forholder 

sig til denne problemstilling og vil forsøge at løse den, hvilket er et centralt punkt i forhold til 
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konvergensprojektet, at skabe en ensrettet tankegang omkring regnskabsaflæggelse, og dermed de 

tankegange der ligger bag den gældende regnskabsaflæggelse.  

 

Trin 2: Forhindringer 

 

Forhindringerne i forhold til at ændre den gældende værdiopfattelse vil være de interessenter der allerede 

gør brug af denne opfattelse, og hvor store forhindringerne er vil afhænge af hvordan disse interessenter 

gør brug af den gældende opfattelse, og derigennem i hvor høj grad de er tilhængere af denne opfattelse. 

Dette vil afhænge af i hvor høj grad disse interessenter mener at den pågældende opfattelse kan opfylde 

deres informationsbehov. Derfor er det nødvendigt at analysere hvordan organisationerne forholder sig til 

årsregnskabers rolle, da det er igennem disse den pågældende opfattelse kommer til udtryk. Man kan 

dermed kun ændre en gældende opfattelse, hvis man kan overbevise de omfattede interessenter om at en 

ændret opfattelse vil have en positiv effekt på deres brug af årsregnskaber. Derfor er det også nødvendigt 

at forholde sig til hvem de omfattede interessenter egentligt er.  

 

Hos IASB er man meget direkte i sin fortolkning af årsregnskabets rolle:”General purpose financial reports 

are not designed to show the value of a reporting entity; but they provide information to help existing and 

potential investors, lenders and other creditors to estimate the value of the reporting entity”75. Heri ses 

hvem der hovedsageligt er tiltænkt som modtager for den information der indgår I årsregnskaber, og hvad 

denne information skal bruges til. Det er altså hovedsageligt investorerne som er målgruppen for 

årsregnskaber, og dermed skal den information der indgår i disse forsøge at afdække de behov, som denne 

gruppe besidder. På den anden side er der enheder, der aflægger årsregnskaber, men disse er ikke en 

målgruppe man har meget fokus på fra organisationen, da ”management need not rely on general purpose 

financial reports because it is able to obtain the financial information it needs internally”76. Man danner her 

fra organisationens side sine sociale relationer, og afslører hvem man ønsker at målrette sit arbejde imod. 

Denne interessegruppe vil derfor være et vigtigt drivelement for organisationen i dens arbejde, og dens 

måde at arbejde med værdi på, i relation til hvad denne værdi skal afspejle, da det er i forhold til disse 

interessenter man ønsker at ændre den gældende værdiopfattelse.  

 

Hos FASB er man mere balancerede i sit syn på årsregnskaber og deres rolle:”…provides considerations for 

the PCC and the Board in making user-relevance and cost-benefit evaluations for private companies under 
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the existing conceptual framework”77. Det er altså ikke hovedsageligt regnskabsbrugerne, og herunder 

investorerne, som er den primære målgruppe, da organisationen også har virksomhederne i tankerne i 

forbindelse med deres arbejdsprocesser, og ønsker at tage hensyn til de interesser der måtte eksistere i 

denne interessegruppe. Når organisationen skal tage stilling til problemstillinger forbundet med 

regnskabsaflæggelse og –standarder, skal dette ske ved en afvejning af de modsatrettede interesser der 

eksisterer hos regnskabsbrugerne og virksomhederne. Dette er en noget andet tilgang end hos IASB, der 

anser regnskabsbrugerne som den primære målgruppe, og derfor hovedsageligt arbejder med denne 

gruppes behov i sigte.  

 

Man er i organisationen dog enige med IASB i hvad for en størrelse årsregnskaber er, og dermed hvilken 

rolle disse spiller, og altså hvordan disse læses og bruges til: ”differences in investment strategies may 

influence the importance that users place on financial statement amounts and disclosures”78. Årsregnskaber 

er altså en konstruktivistisk størrelse, og måden dette læses på vil afhænge af den tilgang regnskabslæseren 

har til dette. Hvad der dermed vil være vigtige elementer i et årsregnskab, og som organisationen derfor 

bør fokuserer på i deres arbejde, vil være en meget individuel overbevisning, og derfor vil det være svært 

for organisationen at tage højde for alle eksisterende interesser i deres arbejdsprocesser.  

 

Den sociale relation organisationen ønsker at indgå i, og dermed bearbejde de eksisterende forhindringer, 

er altså i en relation til både regnskabsbrugerne og de selskaber, der udarbejder årsregnskaber. Dette 

medfører at deres tilgang til behandlingen af regnskaber ud fra en teoretisk synsvinkel bliver noget 

anderledes, end den tilsvarende hos IASB, og formålet med regnskabsstandarder bliver derfor også et 

andet. Dette skal ses i forhold til hvilke informationsbehov og interesser disse regnskabsstandarder skal 

afdække. Det er ikke udelukkende et tilfredsstillende informationsniveau der er målet med organisationens 

regnskabsstandarder, men også hensynet til virksomhedernes arbejde med udarbejdelse af årsregnskaber 

som indgår i organisationens overvejelser, og der tages hensyn til de omkostninger der er forbundet med 

denne udarbejdelse:”Because of their resource limitations, many private companies are not as regularly 

engaged in participating in the standard-setting process and monitoring changes in accounting guidance. 

Some practitioners from smaller public accounting firms that primarily serve private companies said that it 

is increasingly difficult for them to stay current on new accounting guidance and assist their clients in 

adopting that guidance in a timely manner”79. Da virksomhederne ikke selv besidder de nødvendige 
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ressourcer til at påvirke FASB’s arbejdsproces, er det op til organisationen at sørge for at der bliver taget 

hensyn til disse virksomheder og deres interesser, således at organisationens arbejde ikke udelukkende 

tager hensyn til de interessegrupper, der besidder ressourcer nok til at kunne indgå i arbejdsprocesserne 

omkring udarbejdelsen af regnskabsstandarder og dermed imødekomme denne forhindring.  

 

Trin 3: Er en ændring nødvendig? 

 

For at kunne vurdere dette, er det nødvendigt at forholde sig til hvad de to organisationer anser som 

formålet med inddragelse af værdi i årsregnskaber, og hvad denne skal bruges til, da det kun er på denne 

måde man vurdere hvor indgroet en gældende opfattelse er, og dermed hvor nødvendig en eventuel 

ændring vil være, for bedre at kunne håndtere den problemstilling organisationerne har valgt at bearbejde. 

Dette er vigtigt i forhold til hvor radikal en ændring der eventuelt vil være tale om, da dette vil have stor 

betydning for hvor stor mulighed der er for at skabe den ønskede ændring. For at kunne vurdere dette, er 

det nødvendigt at forholde sig til formålet med den pågældende opfattelse, og de bagvedliggende 

tankegange, og hvordan de to organisationer forholder sig til dette område.  

Værdi i regnskaber skal fungere som værktøj for regnskabsbrugerne i følge IASB: ”Financial information is 

capable of making a difference in decisions if it has predictive value, confirmatory value or both”80. Værdi er 

altså ikke en isoleret størrelse i denne henseende, men fungerer i stedet i samspil med den virkelighed 

værdien skal afspejle, og er kun et interessant værktøj, såfremt det kan bruges som led i en 

beslutningsproces, enten som en forudsigelse for fremtidige begivenheder, eller som analyseværktøj af 

fortidige begivenheder, og hvorvidt antagelser omkring disse fortidige begivenheder viste sig at blive 

overholdt.  

 

Værdi som et relationelt begreb er noget organisationen arbejder meget med, hvilket også ses i forbindelse 

med deres beskrivelse af troværdig repræsentation af regnskabsinformationer, som efter organisationens 

mening ikke er det samme som præcis repræsentation. Dette betyder i stedet:”there are no errors or 

omissions in the description of the phenomenon, and the process used to produce the reported information 

has been selected and applied with no errors in the process”81. Dette skyldes at man fra organisationens 

side anser præcis repræsentation som en konstruktivistisk størrelse, og hvad der er den objektivt korrekte 

repræsentation af en begivenhed eller et aktiv, vil afhænge af de briller der anskuer denne begivenhed eller 

aktiv. Derfor skal virksomheder tilsigte at repræsentere den arbejdsgang der er blevet anvendt i deres 
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arbejdsproces, for derved at lade regnskabsbrugerne tage stilling til den information, der bliver udgivet, på 

et oplyst grundlag, og dermed er det op til regnskabslæseren at vurdere hvorvidt den værdi der optræder i 

regnskabet reflekterer selskabets værdi.  

Heri ses altså hvordan organisationen anser værdi. Dette er ikke interessant i sig selv, men er i stedet et af 

de primære værktøjer for regnskabsbrugerne i dennes beslutningsproces. Derudover ses det, at 

organisationen anser værdi for en konstruktivistisk mekanisme, der bestemmes af måden man anskuer de 

forudsætninger, der indgår i skabelsen af værdi.   

 

Tilgangen og opfattelsen af værdi, og hvad denne skal bruges til, minder hos FASB om tilgangen hos IASB, 

men er noget mere langsigtet, hvilket påvirker behandlingen af denne:”Because private company investors 

are more likely to invest with a long-term focus, many do not focus on fair value measurements”82, og man 

ønsker altså fra organisationen et mere langsigtet perspektiv på værdibehandling. Også under FASB 

arbejder man med værdi som et værktøj i regnskabsbrugernes beslutningsproces, men tilgangen er en 

anden. Man interesserer sig ikke hovedsageligt for den egentlige nytteværdi af et pågældende aktiv, men i 

stedet interesserer man sig for hvad et aktivs værdi siger om virksomheden på længere sigt, og hvordan 

denne virksomhed påvirkes af aktivet. Dermed bliver værdi også en langsigtet størrelse og dette skal 

behandlingen af denne tage højde for, og derfor skal denne behandling forsøge at minimere ikkerelevante 

svingninger i værdiansættelser.  

 

Trin 4: Mulige måder at komme forbi forhindringerne 

 

De to organisationer har allerede startet processen omkring at imødekomme de eksisterende forhindringer 

i kraft af deres konvergensprojekt, der har til formål at ensrette regnskabsaflæggelsen på den 

internationale scene. Ved at gøre dette vil man forsøge at skabe en ensartet finansiel rapportering globalt 

set, og såfremt dette lykkedes vil det være ensbetydende med at man har opnået en fælles tankegang 

omkring de opfattelser der præger afrapportering, særdeles i forhold til hvordan værdi som 

regnskabskomponent opfattes, og hvad formålet med denne er, set i forhold til inddragelsen i 

årsregnskaber.  For at dette konvergensprojekt kan blive succesfuldt er det dog først nødvendigt at de to 

organisationer opnår en fælles forståelse for værdi og dens rolle, således at man er enige om den retning 

man vil forsøge at påvirke det internationale regnskabsvæsen i. Særligt omkring det gældende 

tidsperspektiv er dette vigtigt. Dette skyldes at tidsperspektivet er en vigtig komponent i forhold til 

opfattelsen af værdi, og af denne årsag er det vigtigt at de to organisationer finder en fælles forståelse 
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omkring dette forhold, noget der på nuværende tidspunkt ikke er tilfældet, da FASB er mere langsigtede i 

deres diskurs omhandlede værdi og dens rolle, mens nutidsbilledet fylder mere hos IASB. Denne forskel i 

perspektiv skyldes den tiltænkte interessegruppe, som diskursen rettes mod, og det er altså nødvendigt at 

de to organisationer bliver enige om hvem den vigtigste interessegruppe er, således at man kan målrette 

sin indsats mod denne.  

 

Hos IASB omtaler man investorerne (investor) 15 gange og 

långivere (lender) 13 gange, mens dem der forbereder 

årsregnskaberne (preparer) kun omtales 2 gange på 32 

sider83, og derigennem ses det altså hvor organisationen 

retter sit fokus mod, nemlig de eksterne regnskabsbrugere, 

og meget lidt fokus på de virksomheder der skal anvende 

regnskabsstandarderne i forbindelse med udarbejdelsen af 

deres årsregnskaber.  

FASB er mere balancerede i deres påtænkte modtager og 

omtaler investorerne 54 gange, långiverne 55 gange og 

dem som forbereder årsregnskaber 50 gange på 54 sider84, 

og forsøger altså at inddrage alle tre interessegrupper på 

lige fod i deres valgte diskursstrategi, og dette understøtter 

altså det bredere perspektiv man arbejder med hos FASB, hvor man forsøger at imødekomme alle de 

tænkelige interessegrupper ved at italesætte dem i forhold til brugen af regnskabsstandarder85, og det er 

blandt omkring dette område det vil være nødvendigt at opnå en fælles forståelse omkring 

regnskabsstandarder og deres funktion.  

 

Opsummering  

 

Den gældende problemstilling er værdiopfattelsen indenfor det internationale regnskabsvæsen, og 

hvordan denne kan påvirkes af de to organisationer der udvikler de gældende regnskabsstandarder, særligt 

i forhold til hvilke interessegrupper de to organisationer målretter sin diskurs, for på denne måde at påvirke 
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at skabe sociale relationer til interessenter, for derved at kunne påvirke disse og deres værdiopfattelse, og 

derigennem at kunne påvirke den generelle værdiopfattelse.  

Det må konkluderes at der eksisterer et vist spænd imellem de tiltænkte modtagere af den afsendte diskurs 

hos de to standardudviklere. Hos IASB er man meget fokuseret på de eksterne regnskabsbrugere, særdeles 

investorerne, og fokuserer sin indsats og diskurs imod denne interessegruppe, da man mener at det er de 

behov der eksisterer hos denne gruppering der er de vigtigste at varetage i forbindelse med de gældende 

regnskabsstandarder, og dermed vil det være den værdiopfattelse der eksisterer hos denne gruppe der skal 

dominere det fortsatte arbejde med international regnskabsregulering.   

FASB er mere balancerede i deres tilgang til problemstillingen, hvor man forsøger at skabe relationer til 

flere interessegrupper igennem den valgte diskurs, og man forsøger altså også at imødekomme de interne 

regnskabsbrugere, altså virksomhederne, i forhold til de gældende regnskabsstandarder og dermed er 

ønsket at udforme de gældende standarder på en sådan måde at man tilgodeser flere interessegrupper og 

deres informationsbehov i forhold til den mængde information der skal medtages i årsregnskaber. Dette vil 

medfører at man skal varetage flere modsatrettede interesser i forbindelse med sit arbejde, og dermed 

tage højde for flere forskellige opfattelser af hvad meningen med værdi er, og hvad denne skal oplyse 

omkring. Derudover er FASB mere tilbøjelige til at medtage de interesser der eksisterer i interessegrupper, 

som ikke besidder en størrelse der vil give dem mulighed for selv at yde indflydelse på arbejdsprocesserne 

omkring regnskabsstandarderne.  

 

Også omkring hvordan man anskuer investorer og deres motivation eksisterer der en forskel, hvor FASB 

antager at disse oftest vil handle med en langsigtet hensigt, hvor IASB er mere tilbøjelige til at fokusere på 

øjebliksbilledet, da man mener at dette varetager de vigtigste interesser. Et bredere fokusområde vil 

medføre at man varetager flere interesser, men dette medfører også at det kan blive sværere at optimere 

sit arbejde, da mange interessegrupper har modsatrettede interesser. Derimod vil en stærk fokusering på 

en enkelt interessegruppe, som man ser det hos IASB i forhold til investorerne, medføre at man kan 

målrette sit arbejde mod denne interessegruppes behov, og dermed bliver det nemmere at ensrette sin 

egen opfattelse med den hos interessegruppen, hvilket vil medføre at det bliver nemmere at opnå enighed 

omkring tingenes tilstand. Ved at målrette sin diskurs imod en enkelt interessegruppe inviterer man denne 

til at deltage aktivt i arbejdet med at ændre den gældende værdiopfattelse, og kan derigennem forsøge at 

påvirke indholdet af denne arbejdsproces i den retning man fra standardsætters side mener er den bedste 

fremtid for værdiopfattelse og –behandling, og dette sætter et stærkt præg på IASB’s valgte diskurs.  
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4. Diskussion af analyser 

 

For at komme nærmere en forståelse for hvordan den nuværende værdiopfattelse indenfor det 

internationale regnskabsvæsen tegner sig, og hvordan det kan tænkes at det fremtidigt vil ændres, vil de 

udførte analyser, og dertilhørende resultater, blive diskuteret. Dette vil de blive i forhold til de 

indledningsvist stillede undersøgelsesspørgsmål.  

 

Hvor og hvordan kommer forskellene imellem IFRS og US GAAP til udtryk? 

 

Det er hovedsageligt i forhold til immaterielle aktiver, både indregning og opfølgende værditests, at de 

væsentligste forskelle kommer til udtryk. Særligt i forhold til internt oparbejdede immaterielle aktiver er 

der stor forskel i forhold til hvordan indregningen af disse behandles. FASB tillader mere på dette område, 

og det er ikke utænkeligt at dette skyldes et hensyn til virksomhederne, da disse dermed kan medregne en 

større værdi, hvilket vil medvirke til at virksomheden fremstår som værende mere værdifuld, end hvis de 

pågældende aktiver ikke blev medregnet, og man arbejder altså under US GAAP med en mindre striks 

definition af hvornår noget har nok værdi til at medregnes.  

IFRS behandlingen af området spiller godt sammen med de interessegrupper organisationen definerer som 

de vigtigste, investorerne, der ikke har nogen interesse i at virksomhedernes værdi bliver oppustet af usikre 

værdier, og derfor er man mere restriktive i behandlingen af dette område under IFRS, hvilket medfører 

hvad investorer sandsynligvis vil betegne som et mere retvisende billede af den pågældende virksomheds 

værdi, da disse investorer ikke er interesserede i urealiserbare værdi, og derfor forsøger man altså fra 

IASB’s side at mindske indregningsmulighederne af disse.  

 

Ønsket hos IASB om at skabe et retvisende øjebliksbillede kommer også til udtryk i forbindelse med 

behandlingen af eventuelle værdiforringelser af allerede indregnede aktiver, hvor man tillader en mere 

flydende indregning af denne værdi i kraft af at man tillader tidligere afskrevet værdi at blive tilbageført. 

Dette bør øge incitamentet hos virksomhederne til at udføre de nødvendige impairmenttests, da eventuelt 

formindsket værdi ikke nødvendigvis går tabt for virksomheden. Dette er ikke tilfældet under US GAAP, 

hvor det altså ikke er tilladt at tilbageføre tabt værdi til aktiver, hvilket medfører en risiko for at 

virksomheder vil være mindre tilbøjelige til at lade deres årsregnskaber reflektere begivenheder der kan 

medfører værdiforringelser af dens aktiver. Dette skyldes dels et hensyn til virksomhederne, da man fra 

standardsætters side ønsker at give disse en mulighed for at optimere deres regnskabsværdi, og dels det 

faktum at man arbejder med et længere tidsperspektiv, hvormed man ikke ønsker at midlertidige 
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svingninger i de gældende forudsætninger skal påvises i forbindelse med årsregnskaber. Dette medfører at 

regnskabsværdi bliver en mindre flydende størrelse under US GAAP end under IFRS, hvilket bør sige noget 

omkring hvordan de to respektive organisationer forholder sig til værdi som begreb og opfatter denne, og 

hvordan denne fungerer, da dette er betydende for hvordan værdi skal behandles regnskabsteknisk.  

 

Ingen af de to organisationer behandler tidsperspektivet direkte, og derfor fremgår dette kun implicit. 

Dette medfører at der ligger en vis grad af vurdering til grund for at kunne udtale sig omkring hvordan de to 

organisationer forholder sig til dette emne, og derigennem hvordan det valgte tidsperspektiv påvirker den 

gældende værdiopfattelse hos de to organisationer. Dette kan undrer da tidsperspektivet spiller en stor 

rolle i den teoretiske tilgang til værdi og dens placering i årsregnskaber i kraft af fremtidige begivenheder. 

Det kan tænkes at overvejelserne omkring dette er af mere akademiske karakter, og man derfor ikke 

ønsker at inddrage disse i selve standarderne, men da betydningen af disse fremtidige begivenheder er 

relativ stor kan det undrer en del at det ikke mere eksplicit behandles i regnskabsstandarderne.  

Dette skyldes sandsynligvis at man anser dette for at være et meget subjektivt område, i den forstand at 

det vil afhænge meget at det omhandlende aktiv og de forudsætninger der er forbundet med dette aktiv, 

og dermed vil det være svært at regulere direkte i forhold til hvordan man regnskabsteknisk skal behandle 

inddragelsen af tidsperspektivet i aktivets værdi.  

 

Det kan måske ved første øjekast virke en smule underligt at inddrage posten ekstraordinære poster i en 

komparativ analyse af regnskabsstandarder, da denne post ikke umiddelbart hører til blandt de vigtigste 

regnskabsposter. Inddragelsen skyldes dog at denne post, og de nuværende tendenser i forhold til det 

igangværende konvergensprojekt, meget godt viser i hvilken retning dette konvergensprojekt bevæger sig i, 

i relation til de to organisationer og deres udgangspunkter. Tendensen er at regnskabsstandarderne 

konvergeres imod de eksisterende IFRS standarder og deres udformning og indhold, og dermed viser dette 

område altså at konvergensprojektet tegner sig til at blive domineret af IASB og deres tankegange og 

overbevisninger. Selvom ekstraordinære regnskabsposter måske ikke er det mest spektakulære område, er 

det nærliggende at tro at denne tendens også vil gøre sig gældende indenfor andre områder, og dermed vil 

det altså være IASB der vil styre retningen for konvergensprojektet og dets indhold.  

Den ændrede behandling af ekstraordinære poster kan også ses som en måde at imødekomme 

investorerne og deres interesse ved at inkludere flere informationer direkte i årsregnskabet. Ved at fjerne 

muligheden for at virksomheden bag årsregnskabet kan klassificere visse poster som ekstraordinære, og i 

stedet skal inkludere de begivenheder der ville betegnes som sådan andre steder i årsregnskabet, forsøger 

man fra standardsætters side at skabe en ensretning i forhold til behandlingen af sådanne begivenheder, og 
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fjerne muligheden for en subjektiv vurdering fra virksomhedens side i forhold til hvordan den pågældende 

begivenhed skal klassificeres. Dette bør medfører at det bliver nemmere for de eksterne regnskabsbrugere 

at forholde sig til den information der fremgår af årsregnskabet, og dermed skabe et 

sammenligningsgrundlag som de kan anvende i deres beslutningsproces.  

 

Hvilke strukturelle forskelle eksisterer der imellem de to organisationer, og hvordan påvirker disse forskelle 

den eksisterende værdiopfattelse, og dermed behandlingen af værdi, i de to organisationer? 

 

De strukturelle forhold, der er den væsentligste faktor i forhold til regnskabsaflæggelse, er de finansielle 

markeder og deres sammensætning i forhold til de forskellige aktører på disse. Altså hvem der besidder 

den største magtposition i kraft af sin samfundsrolle, hvilket i denne sammenhæng skal anskues i forhold til 

disse finansielle markeder og hvordan disse aktører påvirker hvordan de finansielle markeder fungerer. Der 

er overordnet tre hovedgrupper af interessegrupper i forhold til årsregnskaber der opererer på de 

finansielle markeder: de virksomheder der udarbejder årsregnskaberne, investorerne og kreditorerne. De 

sidste to grupperinger er eksterne regnskabsbrugere, der benytter den information der indgår i 

årsregnskaber til at skabe sig et beslutningsgrundlag. Det er altså indenfor disse grupperinger der eksisterer 

den største eksterne påvirkningskraft omhandlende regnskabsstandardernes indhold og udformning, og 

dermed er det altså også disse grupperinger der har den største mulighed for at påvirke de tankegange der 

udformer regnskabsstandarderne.  

 

I USA har man hos FASB fokus rettet mod to af disse grupperinger, investorerne og selskaberne. Dette er de 

interessegrupper der har den største direkte aktivitet på de finansielle markeder, og derfor anser 

organisationen altså disse grupperinger for at være de største målgrupper for regnskabsstandarder. Det er 

forventeligt at disse grupperinger ikke har samme informationsbehov i forhold til årsregnskaber, og hvor 

meget information der skal indgå i disse. Investorerne vil have en interesse i at så meget så mulig 

information medtages, men dette vil medfører at virksomhederne får flere omkostninger forbundet med 

udarbejdelsen af årsregnskaber, samt risikoen for at disse virksomheder skal offentliggøre information som 

de egentlig helst vil holde internt i virksomheden. Dette gør at der er en ubalance i informationsbehovet 

imellem de to grupperinger FASB anser som værende de vigtigste i relation til regnskabsstandarder, og 

dette kan medføre at organisationens arbejde med regnskabsstandarder bliver mindre end optimal, da det 

kan være svært at tilgodese behovene der eksisterer hos begge grupperinger samtidigt. Dette betyder at 

FASB vil stå overfor relativt store problemer, såfremt begge interessegrupper ønsker at tilgodese. Dette 

medfører at FASB ikke kan fokusere sit arbejde imod en bestemt tankegang omhandlende hvad 
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årsregnskaber skal bruges til, og dermed hvilke overvejelser og opfattelser der skal ligge til grund for disse 

årsregnskaber, da de strukturelle forhold på det amerikanske marked medfører at både virksomhederne og 

investorerne er stærke modparter for FASB, som det altså er nødvendigt at tage hensyn til.  

Politisk er der ikke den store påvirkning på organisationen og dens arbejde med regnskabsstandarder, da 

man fra amerikansk side mener at dette skal være en politisk neutral proces, der dermed ikke skal kunne 

påvirkes af skiftende politiske strømninger. Dermed ikke sagt at det amerikanske politiske liv aldrig 

involverer sig i dette område, men det er dog en sjældenhed at regnskabsreguleringen påvirkes at 

partipolitiske kræfter.  

 

I Europa, som i denne analyse anses for at være det vigtigste marked for IASB og deres 

regnskabsstandarder, er situationen tilnærmelsesvis den samme, dog med visse væsentlige forskelle. Der 

eksisterer også et stærkt finansielt marked, hvor de væsentligste interessegrupper i forhold til 

regnskabsstandarder opererer. Modsat det amerikanske marked spiller banksektoren i Europa dog en 

væsentlig rolle i forhold til finansiering af virksomheder og deres drift, og derfor vil banksektoren besidde 

en stor magtposition i forhold til brugen af regnskabsstandarder, og derfor vil det være nødvendigt at tage 

højde for de gældende informationsbehov indenfor denne interessegruppe når man arbejder med de 

gældende regnskabsstandarder. Der eksisterer dog muligheden for at disse informationsbehov stemmer 

meget overens med de informationsbehov der eksisterer hos investorerne, hvilket er en interessegruppe 

som IASB tillægger stor betydning. Dette skyldes at begge interessegrupper har stor interesse i et 

øjebliksbillede, der minder meget om det regnskabstekniske udtryk nutidsværdi. Banksektoren vil have stor 

interesse i denne, for derved at kunne vurdere i hvor høj grad der er dækning for de lån som de yder til 

virksomhederne, mens det for investorerne repræsentere det mest retvisende billede af den pågældende 

virksomhed, og dette er ønskværdigt at kende når man skal fastlægge sin investeringsstrategi. De to 

interessegrupper har altså et stort informationsbehov til fælles, hvilket alt andet lige gør det nemmere at 

tilgodese begge grupperinger og deres eksisterende behov. Det er dog ikke garanteret af 

informationsbehovene er fuldstændigt identiske, og derfor ville man med fordel kunne beskæftige sig mere 

med denne interessegrupper i organisationens arbejde.  

 

I Europa eksisterer der en stor politisk indblanding i regnskabsreguleringen, på trods af at EU ikke som 

sådan er bestemmende indenfor området i forhold til hvordan den egentlige regulering skal udformes. Den 

store involvering kommer dog til udtryk i forbindelse med arbejdsprocessen omkring regnskabsstandarder, 

hvor man fra EU’s side gør en stor indsats for at påvirke denne proces. Dette foregår hovedsageligt 

igennem EU-organet EFRAG, hvis hovedformål det er at underrette IASB omkring hvordan EU forholder sig 
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til de forskellige problemstillinger, og derigennem forsøge at påvirke organisationen og det arbejde den 

udfører. Derudover har EU også mulighed for at afvise de standarder IASB udsender, og dermed undlade at 

indlemme disse i den gældende lovgivning, og derfor er det vigtigt for IASB at forholde sig til de 

overbevisninger der eksisterer i unionen, for på denne måde at forsøge at tilgodese disse og dermed 

muliggøre valideringen af dens arbejde ved at få gjort dens standarder til en del af den gældende 

lovgivning.  

 

Hvordan og i forhold til hvem italesætter de to organisationer værdi? 

 

FASB forsøger at holde en meget bred vinkel i forhold til hvem de italesætter i forbindelse med værdi, og 

forsøger derigennem at italesætte alle de væsentligste interessegrupper indenfor regnskabsstandarder, 

hvor man altså forsøger at skabe en relation til alle sider af bordet for på denne måde at kunne få belyst 

alle de potentielle meninger der måtte være omhandlende organisationens arbejde. Dermed forsøger man 

at tage hensyn til alle de eksisterende behov der eksisterer på området. Særligt i forhold til organisationens 

relation til virksomheder kommer deres værdiopfattelse til udtryk, en opfattelse der har et langvarigt 

perspektiv, og det er altså denne værdiopfattelse man fra organisationen forsøger at kommunikere til sin 

omverden.  

Værdi som begreb bruges beskrivende for et beslutningsværktøj for regnskabsbrugerne, og derfor er værdi 

ikke en isoleret størrelse, men indgår i stedet i en kontekst. Det er i denne kontekst regnskabsbrugerne 

foretager deres beslutninger, og derfor er det altså i denne kontekst værdien skal fungerer.  

 

Hos IASB er man mere målrettet i sin fokusering, der er låst fast på investorerne. Dette skyldes til dels at 

man fra organisationens side mener at det eksisterende informationsbehov i denne interessegruppe er så 

stort, at andre eksterne regnskabsbrugere vil få stillet deres behov derigennem. Ved en målretning af sin 

fokus mod en enkelt interessegrupper sikrer man fra organisationens side, at man kan optimere sine 

arbejdsprocesser omkring regnskabsstandarder, da man altså kun skal tage hensyn tilde informationsbehov 

der eksisterer indenfor denne interessegruppe.  

Også IASB anser værdi for at være et værktøj i forbindelse med beslutningsprocessen, men dette værktøj er 

altså i høj grad tiltænkt de eksterne regnskabsbrugere, og skal derfor tilpasses til måden denne 

interessegrupper anvender dette værktøj på.  

Man tillægger nytteværdien af et aktiv en stor rolle, da man vurderer at denne bedst repræsentere 

virksomheden og dens muligheder overfor omverdenen. Denne nytteværdi eksisterer heller ikke isoleret, 

men indgår i stedet i den pågældende virksomheds sociale kontekst, og skal altså vise et givent aktivs værdi 
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i forhold til denne kontekst, og derigennem vise de muligheder der eksisterer for virksomheden i relation til 

dens kontekst.  

 

Der eksisterer altså en vis varians imellem hvem de to organisationer vælger at rette deres diskurs imod, 

samt hvad indholdet af denne diskurs er. Dette skyldes i høj grad den sociale kontekst de to organisationer 

ønsker at være med til at skabe omkring regnskabsstandarder og de arbejdsprocesser der eksisterer i 

forhold til disse. FASB har et stort ønske om at kommunikere og samarbejde med så mange af de 

eksisterende interessegrupper så muligt, også selvom disse måske ikke besidder den største magtposition i 

forhold til brugen af regnskabsstandarder.  

IASB er stærkt fokuserede på en enkelt interessegruppe, og kan derigennem forsøge at afstemme sin egen 

værdiopfattelse med denne gruppes, og da man hovedsageligt forsøger at arbejde med denne 

interessegruppe bliver denne proces nemmere, end hvis man skal tage hensyn til mange forskelligrettede 

opfattelser. Derudover kan man arbejde for at regnskabsstandarder optimeres til denne gruppes behov, og 

dermed udformes på en sådan måde at denne gruppes opfattelse af hvad værdi er og skal bruges til vil 

dominere de gældende standarder.  

 

Det kan vise sig at være problematisk at man fra organisationernes side ikke forholder sig til det politiske 

liv, da denne aktører har mulighed for at opnå en meget stor indflydelse på arbejdet med 

regnskabsstandarder, og derigennem yde stor påvirkning på hvordan de gældende regnskabsstandarder 

skal udformes, og hvad det egentlige formål med disse skal være i forhold til den rolle regnskabsstandarder 

skal udfylde på et samfundsmæssigt niveau. Dette vil komme til udtryk igennem de informationsbehov som 

regnskabsstandarderne ønsker at opfylde, og det er meget tænkeligt at det politiske liv har en anden 

overbevisning omkring dette, end den gældende overbevisning indenfor regnskabsvæsenet og de 

organisationer der udarbejder regnskabsstandarderne. Da det er nødvendigt med politisk opbakning til 

dette arbejde med regnskabsstandarder, særligt på den europæiske scene, er det altså meget nødvendigt 

for standardudviklerne at forholde sig til hvordan man opnår denne opbakning, og dermed skabe en 

relation til de politiske organer der medvirker i processen omkring regnskabsstandarder, hvilket man til en 

vis grad på nuværende tidspunkt forsømmer. Dette medfører store risici i forhold til de mulige 

forhindringer der måtte eksisterer i forhold til at ændre den gældende samfundsmæssige opfattelse af 

værdi og dennes funktion, og såfremt man ikke lykkedes med at opnår en fælles forståelse med de politiske 

aktører, kan man altså risikere at man ikke kan opnå de ønskede ændringer indenfor denne gældende 

forståelse af værdi.  
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5. Konklusion  

 

Formålet med denne opgave er at foretage en komparativ analyse af regnskabsstandarderne fra 

henholdsvis FASB og IASB med henblik på at kunne sige noget omkring den deres opfattelse af værdi og 

hvad der konstruerer dette som begreb, med det formål at kunne udtale sig omkring hvordan dette vil 

udvikle sig for det internationale regnskabsvæsen i fremtiden.  

Overordnet set må det konkluderes at de to organisationer har det til fælles at de anser værdi som en 

konstruktivistisk størrelse, og måden værdi opfattes på afhænger af de øjne der anskuer denne, og hvad 

besidderen af disse øjne ønsker at bruge værdien til. Dette vil oftest være som et værktøj i en 

beslutningsproces, men hvad disse beslutninger omhandler afhænger meget af hvilke interesser der ligger 

til grund for at der skal træffes beslutninger. Er det internt eller eksternt i virksomheden, er det langsigtet 

eller kortsigtet man som regnskabsbruger vil agere vil have en stor påvirkning på hvordan regnskabsværdi 

ønskes opfattet, og derfor vil dette udgangspunkt altså have en stor betydning for hvordan denne værdi 

opfattes, og de forskelligrettede interesser der udspringer af dette er noget de to organisationer der 

arbejder med regnskabsstandarder forholder sig til på forskellige måder.   

FASB forsøger igennem sit arbejde at afspejle så mange så mulige forskellige interesser, og derigennem 

tage højde for så mange forskellige værdiopfattelser som muligt, mens IASB er meget fokuserede på 

investorerne og deres informationsbehov i forbindelse med brugen af årsregnskaber. Dette medfører at 

IASB arbejder med en mere målrettet værdiopfattelse, da denne som sagt skal afspejle den opfattelse der 

eksisterer hos investorerne, mens den gældende værdiopfattelse hos FASB er noget mere balanceret, da 

man derved forsøger at tilgodese de behov der eksisterer hos flere interessegrupper.  

 

De forskelligrettede værdiopfattelser kommer hovedsageligt til udtryk i forbindelse med det valgte 

tidsperspektiv og hvordan værdi skal opfattes i forhold til dette. Hos FASB arbejder man med et 

længerevarende tidsperspektiv hvormed man ønsker at værdi skal afspejle dette, og dermed formes på 

baggrund af dette og derved tegne et langvarigt billede af den pågældende virksomhed der aflægger 

årsregnskab. Hos IASB er man mere kortsigtede og er meget fokuserede på at skabe et nutidsbillede af de 

virksomheder der aflægger årsregnskaber igennem de gældende regnskabsstander. Denne forskel skyldes i 

høj grad de interesser man ligger til grund for sine standarder. Et længere varigt perspektiv tilgodeser, i 

hvert fald på måden det bruges af FASB, de virksomheder der aflægger regnskaber, mens et kortere 

perspektiv er i investorernes interesse. Dette skyldes at måden det kortere tidsperspektiv bruges på af IASB 

medfører en mere flydende behandling af værdi, som derved kan varierer mere fra år til år, og dermed give 

et mere retvisende nutidsbillede af den pågældende virksomhed. Det længere tidsperspektiv medfører en 
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mere statisk regnskabsmæssig behandling af værdi, hvilket gør at denne bliver mere konstant og mindre 

udsat for svingninger, og det er altså på denne måde værdi anses som fungerende af FASB, mens IASB 

anser værdi for at være en mere likvid størrelse, hvilket deres valgte behandling af området viser. 

Tidsperspektiverne kommer ikke eksplicit til udtryk i de gældende standarder, men det er dog et område 

organisationerne beskæftiger sig med.  

Værdi er altså stadig en måde at vise de økonomiske effekter en begivenhed vil have for den pågældende 

virksomhed, men der foregår en forskubning på den måde, at dette mere skal ses fra de eksterne 

regnskabsbrugeres synsvinkel.  

 

Der er grund til at tro at den generelle opfattelser indenfor det internationale regnskabsvæsen i fremtiden 

vil blive domineret af den likvide opfattelse. Ønsket om en fælles overbevisning kommer til udtryk i 

forbindelse med det igangværende konvergensprojekt imellem FASB og IASB, der har til formål at ensrette 

de to organisationers regnskabsstandarder, og for at dette projekt kan blive en succes er det altså 

nødvendigt at opnå denne fælles forståelse for hvordan værdi skal opfattes. På trods af det måske ikke er 

det mest udslagsgivende og vigtige regnskabsposter det omhandler, er der allerede sket en grad af 

konvergens imellem de to organisationers standarder, og denne konvergens er domineret af IASB og deres 

IFSR standarder, og derfor er det nærliggende at tro at dette også vil være tilfældet for mere betydende 

regnskabsposter, således at det internationale regnskabsvæsen vil blive tegnet af den værdiopfattelse der 

eksisterer hos IASB, hvor man som sagt anser værdi som værende en flydende størrelse, der har til formål 

at understøtte investorerne i deres beslutningsproces, og derfor skal de gældende standarder 

sammensættes på en sådan måde, at de tilgodeser investorernes informationsbehov.  
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6. Perspektivering 

 

For at skabe en yderligere kontekst for regnskabsstandarder indenfor det internationale regnskabsvæsen 

kan det være brugbart at forsøge at perspektivere den dragne konklusion i forhold til nogle af de områder 

der blev berørt i analysen, der måske ikke vil være de områder som de to organisationer selv beskæftiger 

sig mest med i forsøget på at ændre den eksisterende værdiopfattelse, men som vil have stor betydning for 

hvor vidt det vil lykkedes at ændre den gældende opfattelse. Dette vil hovedsageligt være i forhold til den 

politiske scene, som de to organisationer ikke beskæftiger sig meget med i deres italesættelse af værdi, 

men som vil have en stor indflydelse på de arbejde der udføres i forsøget på at ændre den gældende 

opfattelse.  

 

Brugbarhed 

 

For at den dragne konklusion af hvordan det fremtidige værdibegreb vil formes og opfattes kan tillægges 

nogen reel betydning, er det vigtigt at forholde sig til hvorvidt det er muligt at denne konklusion kan 

opfyldes i den virkelige verden, hvilket skyldes at hvis det modsatte viser sig at være tilfældet, altså at 

udviklerne af regnskabsstandarder ikke kan overbevise sin omverden omkring fordelene ved at ændre 

opfattelse, vil den dragne konklusion ikke være brugbar.  

Dette er langt fra sikkert at den ønskede retning for den fremtidige værdiopfattelse som de to 

organisationer gerne ser det internationale regnskabsvæsen rykke sig, kommer til at forekomme. Dette 

skyldes at den politiske scene har meget at skulle have sagt indenfor området, på trods af den lidt specielle 

måde lovgivningen på området foregår. Dette er særligt gældende i Europa, hvor den private organisation 

IASB har ansvaret for at udvikle den gældende lovgivning. Det er dog stadig EU der skal vedtage de 

lovgivningsforslag organisationen kommer med, og dermed har EU altså stor påvirkning på hvordan det 

internationale regnskabsvæsen vil blive formet. Hvis man fra standardudviklers side ikke tager hensyn til de 

interesser der eksisterer indenfor det politiske liv får man meget svært ved at ændre måden regnskaber 

udarbejdes, og måden der generelt tænkes omhandlende de opfattelser der skaber de rammer som 

regnskabsstandarderne eksisterer under. Dette burde medfører at der fra standardudviklerne er stor fokus 

på at tilgodese de behov og interesser der eksisterer i det politiske liv, men dette er dog ikke tilfældet da 

det i stedet er andre interessegrupper og disses interesser der dominerer organisationernes arbejde og 

tanker omkring regnskabsstandarder og brugen af disse.  

Dette kan skyldes at man generelt indenfor regnskabsvæsenet mener at regnskabsstandarder skal 

udformes på en sådan måde at de er beslutningsneutrale, og altså dermed ikke vil opfordre til en bestemt 



Side | 60  
 

handlemåde hos regnskabsbrugerne og de virksomheder der udsender årsregnskaberne, hvis beslutninger i 

stedet skal bestemmes af det egentlige indhold af årsregnskaberne og ikke de bestemmelser der angiver 

hvordan disse udarbejdes. Det kan tænkes at man fra standardsætternes side anser politisk indblanding i 

arbejdet med regnskabsstandarder vil højne risikoen for at dette ikke vil være tilfældet, og standarderne 

dermed vil blive præget af politiske overbevisninger, og dermed miste noget af sin neutralitet. Dette kan 

være årsagen til at man ikke vil indgyde de politiske kræfter til at blande sig for meget i arbejdet med 

regnskabsstandarder. Dette spiller dog ikke godt overens med det faktum at EFRAG spiller en meget aktiv 

rolle i forhold til det udviklende arbejde af regnskabsstandarder i IASB. Det må forventes at EFRAG som et 

EU-organ vil være præget af visse politiske tanker, som derved vil påvirke processerne omkring 

regnskabsstandarder. Dette vil medføre at arbejdet med at opnå en fælles forståelse for hvad værdi er, og 

hvordan den skal opfattes, vil blive påvirket af flere eksterne kræfter, og dermed vil det blive sværere at 

opnå denne fælles forståelse.  

 

Dette medfører altså at brugbarheden af den dragne konklusion vil afhænge meget af de to organisationers 

evne til at inddrage det politiske liv tilpas nok til at denne ikke vil modarbejde det arbejde organisationerne 

forsøger at udføre, men ikke nok til at den neutralitet som man ønsker kan betvivles. Årsagen til at 

forholdet til EU er den nok vigtigste relation i denne sammenhæng skyldes at man på nuværende tidspunkt 

ser større politisk indblanding på den europæiske scene end på den amerikanske, samt det faktum at IFRS 

standarderne har spillet en større rolle i det igangværende konvergensprojekt, hvormed man også kan 

antage at dette vil være tilfældet i fremtiden, og derfor vil det være de politiske forhold i relation til dette 

standardsæt der vil have en betydning for udfaldet af arbejdet med at ændre regnskabsstandarderne og 

deres værdiopfattelser, og det vil være gavnligt for de to organisationer bag regnskabsstandarderne at 

forsøge at pleje denne relation til det politiske liv og de interesser der eksisterer indenfor dette.  

 

Betydning 

 

Konsekvensen, såfremt den dragne konklusion viser sig at holde stik, vil være at der vil være stor fokusering 

på investorerne og deres informationsbehov i forhold til formålet med regnskabsstandarder, der altså vil 

sigte mod at opfylde de behov der eksisterer hos denne interessegruppe. Dette vil medfører større 

omkostninger for de virksomheder der aflægger årsregnskaber, da det vil være nødvendigt for disse at 

bruge flere ressourcer på at udarbejde disse årsregnskaber. Derudover vil de være nødsaget til at 

inkluderer mere information omkring deres virksomheder end de egentligt har lyst til, og dermed vil den 

forudsete udvikling indenfor det internationale regnskabsvæsen altså være relativt problematisk for disse 
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virksomheder, da der ikke tages højde for deres interesser i forbindelse med arbejdet omkring denne 

udvikling, og de dermed får alle de negative effekter at føle uden at blive tilgodeset på andre måder. Dette 

skyldes hvad man fra standardsætternes side mener de gældende standarders funktion skal være, nemlig 

en beslutningsværktøj for de eksterne regnskabsbrugere. Da man mener at dette skal være formålet med 

regnskabsstandarder føler man altså ikke at det er nødvendigt eller giver mening at tillægge 

virksomhedernes interesser vægtende betydning i forhold til udformningen og indholdet af de gældende 

regnskabsstandarder.  

 

I regioner med et stærkt erhvervsliv kan dette medføre store forhindringer for udbredelsen af de gældende 

regnskabsstandarder, da det ikke er utænkeligt at dette erhvervsliv vil forsøge at forhindre den gældende 

regnskabslovgivning i at lægge for stor en byrde på sig. Dette kan ske ved at man forsøger at påvirke de to 

organisationer der arbejder med standarderne, eller ved at forsøge at påvirke de lovgivende myndigheder 

til ikke at inkluderer disse standarder i den gældende lovgivning. Dette vil være problematisk for 

organisationerne bag regnskabsstandarderne da styrken af disse i høj grad afhænger af deres udbredelse, 

og såfremt virksomhederne der aflægger årsregnskaber forsøger at undgå at gøre dette efter et 

standardsæt, vil dette standardsæt miste sin relevans, da man derved skaber et mindre sammenlignings- og 

beslutningsgrundlag for de eksterne regnskabsbrugere. Derfor ville det være fordelagtigt for de to 

organisationer bag de internationale regnskabsstandarder at forsøge at tage højde for de interesser der 

eksisterer hos virksomhederne.  

 

Konsekvenser  

 

Konsekvensen vil altså være at regnskabsstandarder til en vis grad vil ændre karakter. På nuværende 

tidspunkt ønsker man at disse skal fungere som et beslutningsværktøj ved at repræsentere de pågældende 

virksomheder på en retvisende måde, men såfremt man lykkedes med at gennemføre de ændringer man 

ønsker vil de udelukkende være et beslutningsværktøj for de eksterne regnskabsbrugere, og man vil derfor 

ikke på samme måde tage højde for hvordan de gældende regnskabsstandarder påvirker de virksomheder 

der aflægger årsregnskaber efter disse. På nuværende tidspunkt har regnskabsstandarder altså en 

balanceret funktion og skal kunne benyttes af begge sider af årsregnskaber, både udsender og læser, men 

man sigter altså fra standardsætternes side i forbindelse med det fortsatte arbejde med standarderne imod 

regnskabslæseren, og ønsker dermed at de gældende regnskabsstandarder skal tilpasses de behov der 

eksisterer hos denne. Dette medfører at værdi og funktionen af denne være præget af denne udvikling, 

hvormed opfattelsen af værdi som begreb vil tegnes af de opfattelser der eksisterer hos de eksterne 
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regnskabsbrugere. Dermed vil værdi og dens inkludering i årsregnskaber have den funktion at vise de 

økonomiske effekter for virksomheden der måtte opstår i kraft af dens ageren i forhold til hvordan den 

vælger at bruge sine ressourcer, og dette skal vises overfor de eksterne regnskabsbrugere. Det retvisende 

billede der skal gives af virksomheden vil altså være præget af de overbevisninger der eksisterer hos disse 

eksterne regnskabsbrugere.  

 

Konsekvensen for de to organisationer der udarbejder de gældende standarder vil være at man opnå en 

fælles forståelse for hvilken funktion disse regnskabsstandarder skal have i forhold til regnskabsbrugerne, 

og derigennem vil man opnå en fælles forståelse for hvordan de forskellige komponenter af regnskaber og 

de gældende standarder skal opfattes, og dermed skabe en mere ensrettet tankegang omkring dette emne. 

I forhold til værdi og opfattelsen af denne, vil man altså opfatte denne som en flydende størrelse, end 

opfattelse der allerede eksisterer hos IASB, og det er dermed FASB der vil ændre sin opfattelse af hvordan 

værdi fungerer. Dette vil medføre at IFRS standarderne vil tegne det internationale regnskabsvæsen og 

måden dette fungerer på i forhold til de interessenter der skal imødegås igennem de arbejdsprocesser der 

udføres på området omhandlende optimering af finansiel rapportering i kraft af det igangværende 

konvergensprojekt. Dette kan rent praktisk foregå på to måder, der dog begge vil have det samme endelige 

resultat. Man kan enten tilpasse US GAAP standarderne mod IFRS standarderne, sådan at de to 

standardsæt bliver endnu mere ens på indholdet end de er på nuværende tidspunkt. Dette vil komme til 

udtryk i den måde man vælger at behandle de forskellige regnskabsposter, og dermed indirekte de 

overbevisninger der ligger til grund for den valgte behandling. Man kan også vælge at lade IFRS erstatte US 

GAAP på de markeder der på nuværende tidspunkt anvender GAAP standarderne, og dermed skabe et 

monopol for IFRS standarderne som vil være det eneste vejledningssæt der gøres brug af i det 

internationale regnskabsvæsen, da man på denne måde hvilke sikre fuldstændig konvergens i måden der 

aflægges årsregnskaber på verden over.  

 

Af disse to scenarier er det første det mest tænkelige, dels da dette alt andet lige vil være nemmere at 

gennemføre rent praktisk da man ikke skal indføre helt nye vejledningsstandarder på det store amerikanske 

marked, dels da det ikke er utænkeligt at det vil være nemmere for amerikanerne at godtage denne form 

for konvergens. Det er nærliggende at tro at amerikanerne forbinder en vis prestige med det faktum at de 

anvender deres eget standardsæt for regnskabsstandarder, og at dette er noget de gerne vil blive ved med, 

selvom indholdet af disse standarder vil være meget præget af indholdet og opfattelserne der eksisterer 

hos deres europæiske modpart.   
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Fremtiden for regnskabsstandarder og deres opfattelse af værdi   

 

Fremtiden for regnskabsstandarder vil altså indebære at disse vil blive præget af en værdiopfattelse der 

opfatter denne som en flydende størrelse i højere grad end det på nuværende tidspunkt er tilfældet. Dette 

skyldes at man igennem de gældende regnskabsstandarder ønsker at give de eksterne regnskabsbrugere et 

beslutningsgrundlag, der altså skal ligge til grund for disses ageren på de finansielle markeder. Dermed vil 

regnskabsstandarderne få en mere fokuseret målgruppe, og indholdet af de gældende standarder vil ikke 

forsøge at tilgodese de informationsbehov der måtte eksisterer hos andre interessegrupper. Dette 

medfører altså at de gældende standarder vil få en stærkere profilering.  

 

Der er dog to store spørgsmålstegn i forhold til denne mulige fremtid for brugen af regnskabsstandarder, 

og disse spørgsmålstegn er i relation til nogle af de interessegrupper som organisationerne bag de 

gældende regnskabsstandarder ikke ligger op til at tage højde for i samme grad som man forsøger at tage 

højde for investorerne og disses interesser. De to omhandlende interessegrupper er kreditorerne og den 

politiske scene, der begge umiddelbart har mulighed for at yde en stor påvirkning på de finansielle 

markeder, og dermed forme de forudsætninger der danner de rammer, som regnskabsstandarder 

eksisterer under.  

Kreditorerne spiller særligt i Europa en stor rolle i virksomhedsfinansieringen, og derfor er det ikke 

utænkeligt at banksektoren gerne så at man i de gældende standarder forsøgte i større grad at tilgodese de 

informationsbehov der eksisterer end hvad tilfældet er på nuværende tidspunkt. Fra standardsætters side 

forholder man sig til denne problemstilling, ved at argumenterer for at den information der er nødvendig at 

få frembragt for at tilfredsstille investorerne også bør kunne tilfredsstille kreditorernes informationsbehov, 

men det er ikke givet at denne interessegrupper er af samme overbevisning, og dermed vil afkræve 

yderligere information af de virksomheder der forsøger at optage lån, hvilket vil medføre større 

omkostninger. Dette kan i yderste tilfælde medføre at disse selskaber vil forsøge at undgå at skulle gøre 

brug af regnskabsstandarder i forbindelse med udarbejdelsen af deres årsregnskaber. Dette er muligt, da 

det kun er børsnoterede selskaber der skal aflægge årsregnskaber efter de gældende standarder, og 

dermed vil en virksomhed kunne undgå at efterleve disse såfremt den ikke er børsnoteret. Dette kan være 

med til at sætte et præs på standardudviklerne for at imødekomme de interesser og opfattelser der 

eksisterer hos kreditorerne og dermed tvinge standardudviklerne til at ændre retning for international 

regnskabsaflæggelse væk fra den opfattelse som standardudviklerne mener denne aflæggelse burde have.  

Man forsøger også hos standardudviklerne at forholde sig til mulig politisk indblanding ved at argumentere 

for at regnskabsaflæggelse og de dertilhørende gældende regnskabsstandarder skal være 
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beslutningsneutrale, og af denne årsag bør være udsat for så lidt subjektiv påvirkning som muligt, hvilket 

man mener at politisk indblanding hurtigt kan medføre. Dette kan i og for sig være et fornuftigt standpunkt, 

men ændrer ikke ved at det politiske liv har mulighed for at yde stor påvirkning på regnskabsreguleringen, 

og derfor bør man fra standardsætters side være bevidst omkring denne mulige problemstilling, og forsøge 

at imødekomme det politiske liv. Dette sker delvist på nuværende tidspunkt hos IASB, der har tildelt EFRAG 

en fast rolle i arbejdsprocessen omhandlende udviklingen af regnskabsstandarder, men der eksisterer en 

stor risiko for et man fra politisk side ønsker større indflydelse på udformningen af den gældende 

regnskabslovgivning, og derved tvinge standardsætterne til at sætte fokus på regnskabsmæssige 

problemstillinger som man fra politisk side anser som værende de mest interessante på trods af 

standardsætterne ikke nødvendigvis vil være enige i dette. Dette vil medføre at det internationale 

regnskabsvæsen vil blive præget af de politiske overbevisninger der måtte eksisterer hos de siddende 

politikere, og dermed ikke af regnskabstekniske tankegange.  

Det er svært at sige hvor stort dette problem reelt er, da denne opgave har fokuseret på en anden 

problemstilling, men hvis man ønskede at undersøge hvilke interessegrupper der har mulighed, lyst og 

årsag til at forsøge at påvirke de opfattelser og arbejdsgange der eksisterer i det internationale 

regnskabsvæsen ville det være oplagt at foretage en dybere analyse af kreditorerne og de politiske forhold 

nærmere, for derigennem at belyse i hvor høj grad man kan forvente at disse interessegrupper aktiv vil 

forsøge at påvirke de gældende regnskabsstandarder og de tankegange der står bag disse, da disse 

interessegrupper ved første øjekast har mulighed for at yde stor påvirkning på arbejdet med 

regnskabsstandarder. Derudover ville man kunne analysere hvordan disse interessegrupper i praksis har 

mulighed for at yde denne påvirkning, og i hvor højt omfang de benytter sig af denne mulighed. Dette vil 

dog medføre en noget anden vinkel på problemstillingen, og ville være en omfangsrig analyse i sig selv, og 

derfor er der ikke blevet gået i dybden med denne vinkel af problemstillingen i de udførte analyser.  
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