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Executive summary 

The purpose of this thesis is to examine the effect of the new standard for revenue recognition, which is “IFRS 

15 Revenue from Contracts with Customers”. The main quest in this thesis is:” What changes does IFRS 15 

cause compared to the current recognition standards in relation to recognition and measuring revenue, and how 

will this affect the companies in the telecommunication industry?” 

     The telecommunication industry in Denmark is presented and analyzed in section 2 in the thesis, and the 

analysis shows, that the companies operating in the Danish telecommunication industry, with the biggest 

market shares, measured relative to the subscriptions in the industry, are TDC, Telenor and Telia. The 

characteristics for the companies in the telecommunication industry are, that the companies often have many 

contracts with the customers and a lot these are contracts with multiple elements. Additionally, the customers 

often choose to modify their contracts, and customers changing telecommunication providers often occurs in 

the industry. 

     The current revenue recognition standards, IAS 18 and IAS 11, are presented and examined in section 3, 

and revenue recognition after the new revenue standard IFRS 15, is presented and examined in section 4. The 

current and the new revenue recognition standards are compared in section 5, and the differences and 

similarities are analyzed in relation to revenue recognition. One of the areas in which IFRS 15 will recognize 

revenue differently, is when companies allocate the transaction price to the different performance obligations 

in a contract with multiple performance obligations. Other areas in which IFRS 15 will recognize revenue 

differently, is when recognizing a contract modification, identifying separate performance obligations, 

determining the transaction price when the transaction price is variable, recognition for satisfying performance 

obligations and recognizing revenue over time. 

     The effects of implementing IFRS 15 are analyzed in section 6, in relation to the telecommunication 

industry by using practical examples. The analysis shows, that allocating the transaction prices to the 

performance obligations, can be affected significantly after recognizing revenue with the IFRS 15 standard, in 

contracts with multiple elements. The new standard will allocate and accrue more revenue to the beginning of 

a contract, compared to the same contract recognized after the current revenue recognition standards. 

     The thesis concludes that IFRS 15 will have more guidance for revenue recognition, than the current 

revenue standards, which probably will cause the revenue recognition to be more consistent between 

companies. The practical examples shows, that allocating transaction prices to performance obligations, 

recognizing contract modifications and recognizing acquisition costs from indirect sales channels, will be 

significantly affected by IFRS 15. In general, the thesis concludes that IFRS 15 will cause a significant effect 

on revenue recognition, for companies in the Danish telecommunication industry, and these effects can lead 

to significant changes in the companies’ financial statements. 
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1. Indledning 

1.1. Indledning og problemstilling 

Omsætning er en meget vigtig post når selskaber aflægger årsregnskaber, da den ofte er toplinjen i 

resultatopgørelserne, og da den er med til at give et billede af selskabers vækst og værdiskabelse. Derfor er det 

også vigtigt, at regnskabsposten er retvisende, da den har stort indflydelse på helhedsbilledet af et selskabs 

performance. 

     I slutningen af maj 2014 udstedte den internationale organisation for regnskabsstandardisering, 

International Accounting Standards Board, forkortet IASB, en ny regnskabsstandard vedrørende indregning af 

omsætning ved navn ”IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers”, for selskaber der aflægger regnskab 

efter IFRS (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 1). Standarden træder i kraft og skal implementeres og anvendes 

senest den 1. januar 2018. 

     IFRS 15 erstatter således de nuværende regnskabsstander indenfor indregning af omsætning, som er: ”IAS 

18: Omsætning”, ”IAS 11: Entreprisekontrakter”, og fortolkningsbidragene IFRIC 13, IFRIC 15 og IFRIC 18 

samt SIC-31. IFRS 15 vil således medføre forskellige ændringer i forbindelse med indregning af omsætning, 

hvilket generelt vil have effekt for regnskaber aflagt efter IFRS, men nogle brancher vil blive mere berørt af 

den nye regnskabsstandard end andre. Det tidligere medlem af IASB Patricia McConnell, har skrevet en artikel 

som forklarer, at de brancher, som især forventes at blive påvirket i forbindelse med at skulle anvende IFRS 

15 som regnskabsstandard, er telekommunikationsbranchen og entreprenørbranchen indenfor boligbyggeri 

(IASB, McConnell, 2014, s. 2). 

     Derfor er der valgt at undersøge, hvilken effekt implementeringen af IFRS 15 vil have på teleselskabernes 

omsætning med denne afhandling, da IFRS 15 bl.a. forventes at få en væsentlig effekt på telebranchens 

indregning af omsætning. Der ses således på, hvilke regnskabsmæssige ændringer som IFRS 15 medfører, i 

forhold til de nuværende regnskabsstandarder indenfor omsætning, som bl.a. er IAS 18. I forhold til 

teleselskaberne, fokuseres der på selskaber, som er på det danske marked. 

     Det som bl.a. er kendetegnende for selskaber i telebranchen er, at de har mange kontrakter med kunderne, 

da næsten alle unge og voksne i Danmark har en mobil- eller fastnettelefon, og således også et 

telefonabonnement. Desuden ses det ofte, at kunderne køber f.eks. en mobiltelefon med rabat, fordi den købes 

sammen med et telefonabonnement med binding over en vis tidsperiode. Således er der tale om en kontrakt 

med sammensatte leveringsforpligtelser, da den både indeholder en telefon og et abonnement. Det er bl.a. 

indenfor dette område med hensyn kontrakter med flere leveringsforpligtelser, at IFRS 15 har nogle 

regnskabsregler, der indregner omsætning anderledes, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder, hvilket 

vil blive belyst nærmere i afhandlingen. 



5 

 

 

     Andre områder, som også er relevante at kigge på i forhold til indregning af omsætning for selskaberne i 

telebranchen, er kontraktmodifikationer, hvilket der ofte bliver lavet i telebranchen, når f.eks. en kunde vil 

have flere eller færre ydelser eller en ændring i prisen eller lignende. 

     Da IFRS 15 senest skal være implementeret den 1. januar 2018 for selskaber, der aflægger årsregnskab efter 

IFRS, er det således meget relevant for disse at vurdere, hvilken påvirkning den nye regnskabsstandard vil få. 

Det er således ekstra relevant for selskaberne i de brancher, hvor det vurderes at regnskabsstandarden kan få 

en større påvirkning bl.a. indenfor telebranchen. 

 

1.2. Problemformulering  

Formålet med denne kandidatafhandling er, at analysere hvilke ændringer som regnskabsstandarden IFRS 15 

vil medføre, i forbindelse med indregning af omsætning i forhold til de nuværende regnskabsstandarder, for 

selskaber i telebranchen på det danske marked. Derfor er hovedspørgsmålet i problemformuleringen følgende: 

 

Til at hjælpe med at besvare hovedspørgsmålet, søges der ligeledes at besvare følgende seks underspørgsmål 

i afhandlingen: 

- Hvilke teleselskaber, der aflægger årsregnskab efter IFRS, har de største markedsandele vedrørende 

abonnementer på det danske telemarked? 

- Hvordan behandles indregning og måling af omsætning efter den nuværende regnskabsstandard IAS 18? 

- Hvad er formålet i forbindelse med indførelsen af IFRS 15, som en ny standard for indregning af omsætning? 

- Hvordan behandles indregning og måling af omsætning efter IFRS 15?  

- Hvilke forskelle vil der være, i forbindelse med indregning af omsætning efter IFRS 15, i forhold til de 

nuværende regnskabsstandarder? 

- Hvilken indvirkning vil implementeringen af IFRS 15 have på selskaber i telebranchen på det danske marked, 

i forbindelse med indregning af omsætning? 

 

Hvilke ændringer medfører IFRS 15 i forhold til de nuværende regnskabsstandarder i forbindelse med 

indregning og måling af omsætning, og hvorledes påvirker dette selskaberne i telebranchen? 
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1.3. Afgrænsning 

I denne afhandling vil der blive fokuseret på, hvilke ændringer som implementeringen af IFRS 15 medfører i 

forbindelse med indregning af omsætning, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder, for telebranchen 

på det danske marked. Ved de nuværende regnskabsstandarder, menes således de nuværende 

regnskabsstandarder som vedrører omsætning, hvor der vil blive fokuseret mest på IAS 18, da dette er den 

grundlæggende regnskabsstandard vedrørende omsætning på nuværende tidspunkt. Dog vil der også kort blive 

beskrevet de væsentligste indregningskriterier for IAS 11 vedrørende entreprisekontrakter. Således er der 

mindre fokus på fortolkningsbidragene IFRIC 13, 15 og 18 samt SIC-31, som afhandlingen dog vil komme 

ind på i nogle sammenhænge, hvis de er relevante. 

     I forbindelse med gennemgangen af den effekt som, implementeringen af IFRS 15 vil få for indregning af 

omsætning, vil der blive lagt vægt på de mest væsentlige og markante ændringer, i forhold til de nuværende 

regnskabsstandarder. Da IFRS 15 er en regnskabsstandard med mange afsnit, vil hovedvægten i forbindelse 

med gennemgangen af IFRS 15, ligge på IFRS 15’s fem-trins-model, som bruges til indregning af omsætning. 

     I afhandlingen fokuseres der på omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser, som følge af kontrakter med 

kunder. Regnskabsreglerne for indregning af udbytte, royalties og renter og andre indtægtsformer, som ikke 

vedrører kontrakter med kunder, vil derfor ikke blive gennemgået. 

     Da afhandlingen vedrører implementeringen af IFRS 15, tages der udgangspunkt i de selskaber, som i 

forvejen aflægger årsregnskaber efter IFRS. Analyserne i afhandlingen omfatter således ikke selskaber, der på 

nuværende tidspunkt aflægger årsregnskaber efter US GAAP, Årsregnskabsloven eller efter andre 

regnskabsbestemmelser end IFRS.  

     I forbindelse med analysen af effekten på telebranchen, er der valgt at tage udgangspunkt i de teleselskaber 

som har markedsandele i Danmark, dvs. det er ikke nødvendigvis selskaber, som er danskejet, men selskaberne 

har kunder i Danmark. 

     I sammenhæng med telebranchens produkter, er der valgt at fokusere på markedet for salg af varer og 

tjenesteydelser indenfor mobiltelefoni, fastnettelefoni og internet. Et andet væsentlig område indenfor 

telebranchen, kunnet være salg af tv og tv-abonnementer, men der valgt ikke at fokusere på dette område.  

 

1.4 Metode 

Til besvarelse af afhandlingens hoved- og underspørgsmål i problemformuleringen, bliver der arbejdet med de 

overordnede taksonomiske niveauer, som er redegørelse, analyse og vurdering. De taksonomiske niveauer vil 

blive benyttet på følgende måde i afhandlingens afsnit: 
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     I afsnit 2 vil telebranchen på det danske marked blive præsenteret. Dette er med til at give en forståelse for 

aktørerne i telebranchen på det danske marked, samt at klarlægge hvad der er kendetegnet ved teleselskabernes 

produkter og serviceydelser. Således vil afsnittet både være redegørende mht. præsentation af det telebranchen, 

men også være analyserende, når selskaberne med de største markedsandele indenfor telebranchen skal findes. 

     Afsnit 3 i afhandlingen bliver der redegjort for indregning af omsætning efter de nuværende 

regnskabsstandarder, hvor der lægges vægt på IAS 18 og IAS 11. Således er dette et meget redegørende afsnit, 

hvor der tages udgangspunkt i regnskabsstandarderne og de forskellige fortolkningsbidrag og artikler 

vedrørende standarderne. 

     Afsnit 4 vil den nye regnskabsstandard IFRS 15 blive gennemgået, samt baggrunden og formålet med 

standarden. På samme måde som afsnit 3, er afsnit 4 et meget redegørende afsnit, der tager udgangspunkt i 

regnskabsstandarderne, fortolkningsbidragene, samt artikler udgivet i forbindelse med regnskabsstandarden. 

     I Afsnit 5 analyseres der på forskellene imellem de nuværende regnskabsstandarder og IFRS 15. Dette gøres 

ud fra teorien vedrørende regnskabsstandarderne, der er redegjort for i henholdsvis afsnit 3 og 4, hvilket danner 

fundamentet for, at lighederne og forskellene imellem regnskabsstandarderne kan blive analyseret i afsnit 5. I 

afsnit 5 foretages der desuden vurderinger af, hvor markante effekterne er, som forskellene i IFRS 15 medfører 

i forhold til IAS 18. Vurderingerne laves med udgangspunkt i, hvor stor en effekt forskellene vil have for 

selskaber indenfor telebranchen. Forskellene og lighederne imellem regnskabsstandarderne, som der bliver 

fundet ved analysen, danner således udgangspunkt i hvilke områder, som skal undersøges nærmere med 

praktiske eksempler i afsnit 6. Dette afsnit er således med til at besvare den del af hovedspørgsmålet i 

problemformuleringen, som vedrører, hvilke ændringer at IFRS 15 medfører i forhold til de nuværende 

regnskabsstandarder i forbindelse med indregning og måling af omsætning. 

     I afsnit 6 som vedrører analyse af, hvilken påvirkning IFRS 15 vil have på selskaber inden for telebranchen, 

bliver der set på nogle af de ligheder og forskelle, som der er fundet i afsnit 5, vedrørende de nuværende 

regnskabsstandarder og IFRS 15. Ved brug af praktiske eksempler analyseres det nærmere, hvilke 

regnskabsmæssige effekter som IFRS 15 medfører, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder omkring 

omsætning. Mange af tallene i de praktiske eksempler er bygget op omkring tal fra teleselskaberne f.eks. priser 

fra tilbud og lignende. Således er afsnittet med til at besvare, den del af hovedspørgsmålet i 

problemformuleringen som lyder, hvorledes ændringerne som IFRS 15 medfører, påvirker selskaberne i 

telebranchen. I afsnit 6, bliver der således analyseret på, hvilket indvirkning IFRS 15 har for telebranchen, og 

der bliver foretaget en vurdering af effekten. 

     I Afsnit 7 bliver der redegjort for den overordnede konklusion, som afhandlingen kommer frem til med 

hensyn til problemformuleringens hoved- og underspørgsmål. Her opsamledes således afhandlingens analyser, 

resultater og konklusioner fra de forskellige afsnit i en samlet konklusion. 
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     Afsnit 8 indeholder perspektivering. Her bliver der gennemgået alternative problemstillinger og 

emneområder i relation til indregning af omsætning, der kunne være interessante at undersøge. 

 

1.4.1. Afhandlingens struktur 

Dette er en figur over afhandlingens struktur, som viser de forskellige afsnit, samt hvilket taksonomisk niveau 

de arbejder med. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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1.4.2. Videnskabsteoretisk tilgang 

Afhandlingens problemformulering, besvares med udgangspunkt i den anvendelsesorienterede videnskab 

(Møller Nielsen, 1991, s. 22), som er en metode, hvor man ikke blot ser passivt til, men hvor der forsøges 

aktivt at påvirke og forbedre virkeligheden. Således skal afhandlingen besvare problemstillingerne, som er 

nævnt i problemformuleringen, der kan være til gavn for teleselskaberne og for regnskabsbrugere af 

teleselskabernes regnskaber. 

     I sammenhæng med den videnskabsteoretiske tilgang til besvarelse spørgsmålene i problemformuleringen, 

tages der udgangspunkt i Egon Gubas (Guba, 1990, s. 17) definition af et paradigme, som oversat er følgende 

citat: ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger 

forbundet med disciplinerede undersøgelser”. 

     Således kan dette tolkes, som at være ens måde at forstå verdenen på (Nygaard, 2005, s. 23). Ifølge Gubas 

teorier er der fire forskellige generelle paradigmer, som er henholdsvis Det positivistiske paradigme, Det neo-

positivistiske paradigme, Det kritiske paradigme (også kaldet kritisk teori) og Det konstruktivistiske paradigme 

(Nygaard, 2005, s. 23). Til at udgøre den logiske ramme, som afhandlingen udarbejdes og besvares ud fra, 

tages der udgangspunkt i Det neo-positivistiske paradigme, som også er kendt som det post-positivistiske 

paradigme. 

      Ved brug af det positivistiske paradigme, er man af den opfattelse at virkeligheden findes, og at sandheden 

kan findes, samt man kan finde den præcise viden om, hvordan virkeligheden fungerer. Virkeligheden 

(ontologien) anses for at være realistisk, forstået på den måde at virkeligheden eksisterer, og den kan derfor 

også findes, hvis den bare undersøges på den korrekte måde. Undersøgelserne skal foretages ud fra en objektivt 

tilgang, når virkeligheden skal undersøges, dvs. man skal forholde sig neutralt og objektivt til det som 

undersøges. Virkeligheden afdækkes gennem undersøgelse af data, og først når alt dataen er fundet, kan det 

vises hvordan det undersøgte hænger sammen (Nygaard, 2005, s. 26). 

     Neo-positivismen, er et salgs modificeret paradigme af positivismen, og dens forståelse af hvad der er 

virkelighed, bliver betegnet som begrænset realisme. Ligesom positivismen, så er paradigmet af den opfattelse 

at virkeligheden eksisterer, dog er der ved dette paradigme usikkerhed omkring, hvorvidt den helt eksakte 

viden om virkeligheden altid kan findes. Ved neopositivismen, forsøger man derfor at være så objekt, som det 

er muligt at være, for at afdække så meget af virkeligheden som muligt (Nygaard, 2005, s. 26-27). 

     Årsagen til at afhandlingen afdækkes ud fra det neopositivistiske paradigme, skyldes at det vurderes, at det 

kun er muligt at finde den ”begrænsede sande virkelighed”, for hvilken effekt IFRS 15 har for telebranchen. 

Dette skyldes IFRS 15 kan have mange forskellige effekter ud over de mest objektive og åbenlyse, hvorfor det 

vurderes, at det kun er muligt at finde den ”begrænset sande effekt”. Man afdækker derfor så meget af effekten, 

som det er muligt, ud fra hvad de tilgængelige oplysninger og den tilgængelig data kan afdække. Dog burde 
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det være muligt at identificere de eksakte forskelle imellem de nuværende regnskabsstandarder og IFRS 15 

vedrørende indregning af omsætning. I afhandlingen tages der dog hovedsageligt udgangspunkt i ét 

videnskabeligt paradigme, som er det neopositivistiske paradigme. 

 

1.4.3. Empiri og kildekritik 

Empirien i afhandlingen er baseret på offentlig tilgængelig information som er regnskabsstandarder, 

fortolkningsbidrag, artikler, årsrapporter og informationer fra teleselskabernes hjemmesider og lignende. 

Således er der hovedsageligt tale om sekundær data (Andersen, 2009, s. 151), som er data der er indsamlet af 

andre personer, institutioner mv. Der bliver ikke benyttet primær data såsom f.eks. interviews, da det er 

vurderet at det vil være en begrænset mængde af information som, f.eks. selskaberne i telebranchen vil udlevere 

i relation til oplysninger vedrørende implementering af IFRS 15. Dette skyldes at teleselskaberne på det danske 

marked, som aflægger årsregnskaber efter IFRS er børsnoterede. Disse selskaber, ville således højst 

sandsynligt ikke være interesseret i at komme med flere oplysninger vedrørende, hvilken effekt IFRS 15 vil 

kunne få i sammenhæng med deres indregning af omsætning, end der allerede er gjort offentligt tilgængelige 

i årsrapporter og lignende. Sådanne nye informationer ville muligvis kunne bruges som en fordel i forbindelse 

med handel på aktiemarkedet, og derfor ville der kunne være tale om insider-information, hvilket de 

børsnoterede selskaber selvfølgelig ikke er interesseret i at udlevere. 

     Den sekundære data består således både af kvalitativ data som dokumenter, artikler, regnskabsstandarder 

m.m. og af kvantitativ data, som f.eks. statistik og taloplysninger fra årsrapporterne og telestatistisk fra 

Energistyrelsen (Andersen, 2009, s. 152). 

     Det er vigtigt at vurdere validiteten, dvs. gyldigheden og relevansen af den indsamlede information og 

reliabiliteten af informationen, som angiver hvor troværdigt dataen er som man kigger på (Andersen, 2009, s. 

83). Gyldigheden angiver om dataen er god nok i den sammenhæng man ønsker at belyse, og om dataen 

vedrører den problemstilling man ønsker at undersøge (Bitsch Olsen, 2002, s. 191).  Relevansen angiver, hvor 

relevant empirien er i forhold til den problemformulering, man ønsker at belyse (Andersen, 2009, s. 83). Når 

der i afhandlingen anvendes regnskabsstandarder, som er udarbejdet af IASB, vurderes validiteten og 

reliabiliteten er være i top, da der er tale om den gældende regnskabsregulering, eller kommende gældende 

regnskabsregulering ved aflæggelse efter IFRS. Ligeledes vurderes telestatistikken indsamlet af 

Energistyrelsen, samt oplysningerne fra brancheforeningen Teleindustrien, at have en høj grad af validitet og 

reliabilitet i forhold til afhandlingen, da Energistyrelsen og Teleindustrien fremstår som troværdige og 

anerkendte organisationer, og oplysningerne er relevante, da de anvendte tal vedrører den danske telebranche. 

     Desuden er kilderne som bruges hovedsageligt regnskabsstander, fortolkningsbidrag, fagbøger, artikler fra 

revisionshuse og lignende. Disse kilder vurderes at have en høj grad af pålidelighed, da de kommer fra 
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anerkendte regnskabsorganer som IASB, og de større revisionshuse såsom PwC, EY, Deloitte og KPMG som 

vurderes at være pålidelige. Ligeledes vurderes de anvendte årsrapporter at have en høj grad af troværdighed, 

da de er udarbejdet af større børsnoterede teleselskaber, som bl.a. er blevet underskrevet af statsautoriserede 

revisorer. 

 

1.5. Anvendte forkortelser 

En tabel med anvendte forkortelser og hvad de står for, fremgår af bilag 1 på side 88. 

 

2. Præsentation af telebranchen på det danske marked 

I dette afsnit bliver telebranchen præsenteret, hvor der bl.a. bliver gennemgået hvordan telebranchen defineres, 

hvilke selskaber der har de største markedsandele indenfor det danske telemarked og hvilke produkter og 

omsætningstyper, der kendetegnet for den danske telebranche. Der tages udgangspunkt i teleselskaber, der 

aflægger årsregnskab efter IFRS, da dette er mest relevant i relation til effekten fra IFRS 15. 

 

2.1. Definition af telebranchen 

Telekommunikation er i Gyldendals Den Store Danske ordbog defineret som kommunikation af data, lyd og 

billeder over store afstande, vha. tekniske hjælpemidler. Således udbyder televirksomheder teletjenester, 

sendeanlæg til distribution af radio- og tv-programmer, samt lukkede net, der kan anvendes til afgrænsede 

formål. I denne afhandling er der valgt at fokusere på teleselskaber, som udbyder produkter eller tjenester 

indenfor henholdsvis mobiltelefoni, fastnettelefoni og internet. 

 

2.2. Teleselskaberne med de største markedsandele i Danmark 

Når man ser på telebranchen i Danmark, er det også relevant at undersøge, hvilke selskaber der har de største 

markedsandele. Det er således disse selskaber, der er de største aktører på det danske telemarked, og det er 

bl.a. for disse selskaber, at IFRS 15 kan få en effekt, i forbindelse med deres indregning af omsætning. 

     I Danmark er der i alt 137 teleselskaber, den samlede telebranche omsætter årligt for ca. 38 mia. kr. og der 

er ca. 13.000 ansatte hos teleselskaberne jf. tal fra Teleindustrien, som er telebranchens brancheorganisation i 

forbindelse med mobil og internet (Tal fra Teleindustriens hjemmeside: http://www.teleindu.dk/tal-og-fakta/). 

     Energistyrelsen i Danmark offentliggør halvårlige rapporter over udbydere af tjenester, indenfor 

telebranchen på det danske marked, dvs. indenfor bl.a. mobilabonnementer, fastnettelefoni-abonnementer og 

http://www.teleindu.dk/tal-og-fakta/
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bredbåndsabonnementer. Rapporterne måler markedsandelene ud fra antallet af abonnementer. I forhold til 

mobiltelefoni, fastnettelefoni og bredbåndsforbindelser i Danmark i 2. halvår 2016, havde selskaberne inklusiv 

datterselskaber følgende markedsandele: 

 

                              Kilde: Egen tilvirkning. Tal fra Energistyrelsens telestatistik 1. 

 

 

                               Kilde: Egen tilvirkning. Tal fra Energistyrelsens telestatistik 2. 

 

                                                      
1 Tal fra Energistyrelsens telestatistik. Disse tal fremgår af bilag 2 på side 88. 
2 Tal fra Energistyrelsens telestatistik. Disse tal fremgår af bilag 3 på side 89. 
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                              Kilde: Egen tilvirkning. Tal fra Energistyrelsens telestatistik 3. 

 

Ud fra de ovenstående grafer 2.2.1., 2.2.2 og 2.2.3. kan det aflæses, at TDC er det selskab med de største 

markedsandele i Danmark indenfor mobiltelefoni, fastnettelefoni og bredbåndsforbindelser. 

     Ifølge Energistyrelsens tal, var der i 2. halvår 2016 8,3 millioner mobilabonnementer i Danmark. 

Vedrørende markedsandelene for mobilabonnementer, kan det aflæses af graf 2.2.1. at de tre selskaber med de 

største markedsandele er TDC med 37,1 % (3,08 mio. abonnementer), Telenor med 22,7 % (1,88 mio. 

abonnementer) og Telia med 17,8 % (1,48 mio. abonnementer) 4. TDC, Telenor og Telias aflægger alle 

sammen koncernregnskaber efter IFRS’ regnskabsstandarder (TDC årsrapport 2016, s. 52) (Telenor Group 

årsrapport 2016, s. 76) (Telia Company årsrapport 2016, s. 105), dog har Telenor også et dansk selskab, 

Telenor A/S, som også aflægger regnskab efter IFRS med tillæg af regnskabsregler for klasse C virksomheder 

(Telenor A/S årsrapport 2016, s. 19). 

     I 2. halvår 2016 var der 1,40 millioner fastnetabonnementer i Danmark. I forbindelse med markedsandelene 

for fastnetabonnementerne, kan det aflæses af graf 2.2.2. at de tre selskaber med største markedsandele er TDC 

med 64,0 % (893 tusinde abonnementer), Stofa med 5,9 % (82 tusinde abonnementer) og DLG Tele med 4,1 

% (57 tusinde abonnementer) 5. Øvrige selskaber deler den næststørste markedsandel på 22,1 % (309 tusinde 

abonnementer), og disse selskaber er bl.a. 2Tell, IPVISION og 52 andre forskellige selskaber 6. Stofa A/S og 

DLG Tele I/S aflægger dog ikke regnskab efter IFRS 15, men begge efter årsregnskabslovens bestemmelser 

for regnskabsklasse C (Stofa Årsrapport 2016, s. 22) (DLG Tele I/S årsrapport 2016, s. 13). Således er 

selskabet med den største markedsandel indenfor fastnetabonnementer, som også aflægger årsregnskab efter 

IFRS, TDC. 

                                                      
3 Tal fra Energistyrelsens telestatistik. Disse tal fremgår af bilag 4 på side 89. 
4 Energistyrelsens telestatistik, bilag 2 på side 88. 
5 Energistyrelsens telestatistik, bilag 3 på side 89. 
6 Energistyrelsens telestatistik, bilag 3 på side 89. 
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     Der var 2,46 millioner bredbåndsabonnementer i Danmark i 2. halvår 2016. For markedsandelene på 

bredbåndsabonnementerne, kan det aflæses af graf 2.2.3. at TDC har den største markedsandel på 51 % (1,25 

mio. abonnementer), Stofa har på 12,6 % (0,31 mio. abonnementer) og Telenor har på 6,1 % (0,15 mio. 

abonnementer) 7. Således er det TDC og Telenor, der har de største markedsandele for 

bredbåndsabonnementerne i Danmark, for selskaber der aflægger regnskab efter IFRS. 

     Så det kan sammenfattes, at TDC gennemgående har de største markedsandele på det danske telemarked, 

for selskaber, der aflægger efter IFRS, og TDC bliver efterfulgt hovedsageligt af Telenor og Telia. Det er 

således især disse selskaber, som kan blive påvirket i sammenhæng med IFRS 15’s indflydelse på indregning 

af omsætning for selskaberne på det danske telemarked. 

 

2.3. Telebranchens varer og tjenesteydelser 

Det som bl.a. kendetegner selskaber indenfor telebranchen er, at de ofte har mange forskellige aftaler og 

kontrakter med kunderne, hvor de sælger mobiltelefoner og lignende, som typisk vil blive solgt sammen med 

et abonnement, dvs. salget af mobiltelefonen er solgt med en aftale om netværksydelser, og ofte også andre 

tjenesteydelser indenfor underholdning f.eks. afspilning af tv, film og musik. 

     Telebranchen er en branche som hele tiden er i hastig udvikling, da der ofte bliver udviklet ny teknologi og 

bl.a. nye mobiltelefoner, tables m.m. som sælges. Desuden er der mange kunder i branchen, da næsten hver en 

person i Danmark, måske lige bortset fra yngre børn, har en mobiltelefon og et dertilhørende 

mobilabonnement. Tal fra Energistyrelsen, viste at der i 2. halvår 2016 i Danmark var 8,3 millioner 

mobilabonnementer 8, 1,4 millioner fastnettelefoniabonnementer 9 og 2,5 millioner bredbåndsabonnementer 

10. Karakteristisk for branchen er altså, at der er mange kunder og disse vil ofte have forskellige kontrakter 

med selskaberne, på grund af de mange forskellige typer af abonnementer og lignende. Den hurtige udvikling 

indenfor mobiltelefoner m.m., gør desuden at kunderne ofte skifter teleselskab, hvis de føler at de kan få en ny 

telefon eller et nyt abonnement, til et bedre tilbud end deres nuværende. Brancheforeningen Teleindustrien, 

har lavet en brugerundersøgelse i 2016, som viste at 23 % af de adspurgte i undersøgelsen, havde skiftet 

mobilselskab inden for de seneste 12 måneder, og i 2015 havde 24 % af de adspurgte skiftet mobilselskab 

inden for de seneste 12 måneder 11. Således er der stor udskiftning af kunder, og der forekommer ofte 

modifikationer til kundernes kontrakter vedrørende telefoni, bredbånd m.m. Det store antal af kontrakter, 

modifikationer af kontrakter, udskiftning af kunder samt diversiteten i kontrakterne gør, at telebranchen 

                                                      
7 Energistyrelsens telestatistik, bilag 4 på side 89. 
8 Energistyrelsens telestatistik, bilag 2 på side 88. 
9 Energistyrelsens telestatistik, bilag 3 på side 89. 
10 Energistyrelsens telestatistik, bilag 4 på side 89. 
11 Brugerundersøgelse fra brancheforeningen Teleindustrien. Fremgår af litteraturlisten afsnit 9.8. på side 87. 
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generelt er en branche, hvor det er muligt at implementeringen af IFRS 15 vil medføre en væsentlig 

påvirkningen for indregning af omsætning. 

 

3. Nuværende regnskabsregulering – IAS 18 og IAS 11 

Børsnoterede selskaber i Danmark har fra 2005 og frem skullet aflægge koncernregnskab efter IFRS (Fedders 

og Steffensen, 2012, s. 41). IFRS regulerer indregning af omsætning i regnskabsstandarden IAS 18, som 

omfatter den regnskabsmæssige behandling af omsætning, samt i IAS 11, som vedrører indtægter i forbindelse 

med entreprisekontrakter. Følgende standardarder og fortolkningsbidrag vedrører samlet set indregning af 

omsætning efter de nuværende regnskabsstandarder (Deloitte, IFRS 15, 2014, s. 1): 

- IAS 18 – Omsætning 

- IAS 11 – Entreprisekontrakter 

- IFRIC 13 – Kundeloyalitetsprogrammer 

- IFRIC 15 - Aftaler om opførelse af fast ejendom 

- IFRIC 18 - Overførelse af aktiver fra kunder 

- SIC-31 – Omsætning – byttehandler vedrørende reklameydelser. 

     Da denne afhandling fokuserer på indregning af omsætning fra varer og tjenesteydelser fra kontrakter med 

kunder, vil der blive fokuseret mest på IAS 18, men der vil også kort blive redegjort for IAS 11. 

 

3.1. IAS 18 – Omsætning 

Det fremgår af definitionen på omsætningen, at indtægterne skal opstå i forbindelse med en virksomheds 

ordinære drift (IAS 18 afsnit om formål). Selve indregningen skal ske, når det er sandsynligt at de økonomiske 

fordele vil tilgå virksomheden, og samtidig skal disse fordele også kunne måles pålideligt (IAS 18 afsnit om 

formål). Selve definitionen af omsætning fremgår af IAS 18 afsnit 7 og er, citat: 

”Omsætning er bruttotilgangen af økonomiske fordele i regnskabsåret, der opstår som led i en virksomheds 

ordinære drift, når disse tilgange resulterer i vækst i egenkapitalen, bortset fra forøgelser som følge af 

indbetalinger fra ejere.” 

     Ved bruttotilgangen af økonomiske fordele i regnskabsåret, forstås bl.a. bruttotilgange af modtagne eller 

økonomiske fordele til virksomheden for egen risiko og vinding (IAS 18 afsnit 8). 
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3.1.1. IAS 18’s anvendelsesområde 

IAS 18 skal benyttes i forbindelse med virksomheders regnskabsmæssige behandling vedrørende indtægter fra 

(IAS 18 afsnit 1): 

- Salg af varer 

- Levering af tjenesteydelser 

- Andres benyttelse af virksomhedens aktiver mod vederlag i form af renter, royalties og udbytte. 

     I de følgende afsnit vil indregningskriterierne for salg af varer og salg af leveringstjenesteydelser blive 

gennemgået. Indtægter fra renter, royalties og udbytte, vil som det også er nævnt i afgrænsningen i afsnit 1.3., 

ikke blive gennemgået i afhandlingen, da der fokuseres på kontrakter med kunder fra salg af varer og 

tjenesteydelser. 

     De nuværende regnskabsstandarder indregner omsætning efter en tre-trins-model, hvor trinene er 

identifikation af salgsaftalens komponenter, allokering af vederlaget og indregning af omsætning. Nedenunder 

er vist en figur med de tre trin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (INSPI 1, Omsætning, 2011, s. 25) og (EY, Regnskabshåndbog 2016/17, s. 471). Egen tilvirkning.  
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3.1.1.1. Salg af varer 

Salg af varer omfatter både varer, som virksomheden selv har produceret, samt varer der er købt for at blive 

solgt videre. Selve indregningen af varerne skal først ske, når alle følgende betingelser er opfyldt (IAS 18 

afsnit 14) (Fedders og Steffensen, 2012, s. 509-510): 

- Virksomheden har overført alle væsentlige risici og afkast, som er tilknyttet varen, til køber. 

- Virksomheden har ikke længere det ledelsesmæssige engagement, der normalt er forbundet med en 

ejendomsret over varen. 

- Omsætningen skal kunne blive opgjort pålideligt. 

- Det skal være sandsynligt, at de økonomiske fordele som er forbundet med salgstransaktionen af varen 

vil tilgå virksomheden. 

- Selve omkostningerne ved transaktionen skal også kunne måles pålideligt. 

     Første og anden betingelse angiver, om selve indtjeningsprocessen er opfyldt. Selve indregningstidspunktet 

er tidspunktet, når indtjeningsprocessen vurderes at være fuldført (Fedders og Steffensen, 2012, s. 510). Det 

kan kræve en undersøgelse af forholdene i forbindelse transaktionen, for at vurdere hvornår virksomheden har 

overført de væsentlige risici og fordele, i forbindelse med ejendomsretten over varen, til køber. Oftest sker 

dette dog, når besiddelsen og/eller ejendomsretten over varen går fra sælger til køber (IAS 18 afsnit 15). 

Udgangspunktet for overførslen af risici og afkast er den juridiske risikoovergang, men andre konkrete 

leveringsbetingelser, der normalt definerer overførslen af risikoen mellem sælger og køber, vil også kunne 

være afgørende (Fedders og Steffensen, 2012, s. 510). 

     I IAS 18 afsnit 16 er der oplistet fire eksempler på situationer, hvor det kan være vanskeligt at afgøre 

overførslen af risici og afkast fra sælger til køber. Disse eksempler vedrører: 

- Virksomheden, dvs. sælger har en forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende kvalitet, ud over det der 

er dækket af almindelige garantibestemmelser. 

 

- Hvis indtægten fra salg af varer er betinget af købers omsætning, i forbindelse med videresalget af 

varerne.  

 

- Varen er leveret under forudsætning af at den efterfølgende installeres, og denne installation udgør en 

væsentlig del af kontrakten.  

 

- Køberen af en vare har ret til at ophæve købet på grund af en årsag, som står specificeret i 

salgskontrakten, og der er usikkerhed omkring sandsynligheden for, at køberen efterfølgende leverer 

varen tilbage til sælger. 
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     I disse forskellige situationer må det konkret vurderes ud fra hver enkel situation, hvornår overgangen af 

alle væsentlige risici og afkast, der er knyttet til varen, er overgået fra køber til sælger. 

 

3.1.1.2. Salg af tjenesteydelser: 

Når salgsværdien af en transaktion, som vedrører levering af en tjenesteydelse, kan skønnes pålideligt, skal 

omsætningen i forbindelse med transaktionen indregnes. Selve værdien af transaktionen skal indregnes ud fra 

færdiggørelsesgraden af tjenesteydelsen, ved regnskabsårets afslutning. Indtægten skal indregnes i forhold til 

transaktionens færdiggørelsesgrad, dvs. ved hjælp af produktionsmetoden. Indtægten kan indregnes, når alle 

følgende betingelser er opfyldt (IAS 18 afsnit 20): 

- Omsætningen kan opgøres pålideligt. 

- Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med tjenesteydelsen vil tilgå virksomheden. 

- Transaktionens færdiggørelsesgrad i forbindelse med regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt. 

- De omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen, samt de omkostninger der er 

forbundet med at færdiggøre transaktionen, kan måles pålideligt. 

     Det betegnes sædvanligvis som produktionskriteriet, når man indregner omsætning med udgangspunkt i 

tjenesteydelsens færdiggørelsesgrad (IAS 18 afsnit 21). Ud fra produktionskriteriet indregnes omsætning i de 

regnskabsår, hvori tjenesteydelserne leveres. Disse krav er stort set identiske med de forskellige betingelser, 

der gør sig gældende i forbindelse med anvendelse af produktionskriteriet på entreprisekontrakter, som er 

reguleret i IAS 11. 

     Ved indregning af tjenesteydelser, kan virksomheden normalt foretage pålidelige skøn over omsætningen, 

når følgende forhold er aftalt med transaktionens andre parter (IAS 18 afsnit 23): 

- Parternes rettigheder i forhold til den tjenesteydelse, som skal henholdsvis leveres og modtages af 

parterne. 

- Vederlaget som skal udveksles i forbindelse med tjenesteydelsen. 

- Betalingsmetode og betalingsbetingelser. 

     For at kunne holde styr på indregningskriterierne, har virksomhederne behov for at have et effektivt internt 

budgetterings- og rapporteringssystem. Desuden skal virksomheden holde styr på og ajourføre sine skøn om 

omsætning, i sammenhæng med at tjenesteydelser leveres. Produktionskriteriet gennemgås mere uddybende i 

afsnit 3.2.2. 
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3.1.2. Måling af omsætning 

IAS 18 afsnit 9 angiver at måling af omsætning skal ske til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende 

vederlag. Selve omsætningens beløbsmæssige størrelse, fastsættes normalt ud fra aftalen mellem den sælgende 

og den købende part (IAS 18 afsnit 10). Ved målingen til dagsværdi, skal der tages hensyn til eventuelle 

forhandlerrabatter, mængderabatter og kontantrabatter som gives af den sælgende virksomhed. Ved 

mængderabatter skal disse fordeles på de varer eller ydelser forholdsmæssigt, og derefter skal de indregnes i 

perioden, i sammenhæng med at de enkelte varer eller tjenesteydelser indregnes, som er omfattet af 

mængderabatten. 

     Ved salg på kredit kan dagsværdien af det aftalte vederlag være lavere end det nominelle vederlæg. Dette 

kan bl.a. ske, hvis transaktionen indeholder en finansieringstransaktion, så fastsættes dagsværdien af 

vederlaget, ved at man diskonterer alle de fremtidige betalinger med en bestemt rente. Den forskel som 

fremkommer mellem dagsværdien og det aftalte vederlag, skal indregnes som renteindtægt henover kredittens 

løbetid (PwC, Regnskabshåndbog, 2016, s. 353). Der er kun pligt til at adskille et finansieringselement fra de 

sædvanlige varetransaktioner, hvis finansieringselementet er væsentligt. 

 

3.1.3. Indregning og måling af elementer i kontrakter med flere elementer 

IAS 18 afsnit 13 vedrører identifikation af transaktioners separate elementer. En transaktion kan bestå af salg 

af flere varer eller ydelser, f.eks. en mobiltelefon, som bliver solgt sammen med et mobilabonnement. Derfor 

kan det være nødvendigt, at anvende indregningskriterierne på en enkelt transaktions separate identificerbare 

elementer. I dette tilfælde ville det være henholdsvis mobiltelefonen og telefonabonnementet. Det skal således 

vurderes, om transaktionen skal indregnes som en samlet transaktion, eller om hver enkelt vare eller ydelse i 

transaktionen, skal behandles som separate transaktioner. Består transaktionen eksempelvis af levering af to 

separate leveringsforpligtelser, selvom der er tale om en samlet aftale med kunden, skal indtægterne fra de to 

leveringsforpligtelser indregnes hver for sig. Dette kan således have indflydelse på, om indtægterne bliver 

indregnet tidligere eller senere, og det afhænger bl.a. af størrelsesforholdet mellem de to elementer i aftalen 

(Fedders og Steffensen, 2012, s. 529). 

     Hvis et produkts salgspris f.eks. består af et identificerbart serviceelement, vil dette beløb blive udskudt og 

derefter indregnet i omsætningen, henover den periode hvor serviceydelsen leveres (IAS 18 afsnit 13). Dog 

skal indregningskriterierne på transaktionerne indregnes samlet, hvis de er forbundet, således at det ikke er 

muligt at vurdere deres økonomiske virkning, uden at se på transaktionerne som en samlet enhed. Hvis en 

virksomhed f.eks. indgår en separat aftale, om tilbagekøb af nogle varer som den har solgt, vil dette medføre 

at transaktionernes virkning udligner hinanden. Dette gør at indregningskriterierne på transaktionerne skal 

behandles som om, at de to transaktioner er samlet (IAS 18 afsnit 13).  
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     IAS 18 afsnit 13 kommer ikke med nogen vejledning omkring, hvordan selve opdelingen af transaktionen 

i de flere elementer skal ske. Dog har det amerikanske fortolkningsbidrag, EITF (Emerging Issues Task Force) 

fra FASB (Financial Accounting Standards Board), lavet et diagram i EITF 00-21, som nu hører under ASC 

(Accounting Standard Codification) 605-25 Multiple Element Arrangements (PwC, Financial reporting, 2011 

s. 1) (Deloitte, Multiple-Element, 2010, s. 3). Diagrammet bruges til at fastslå om enkelte elementer i en 

transaktion skal indregnes hver for sig eller samlet. Diagrammet hører under ASC afsnit 605-25-55-1, og er 

illustreret nedenunder: 

 

Kilde: ASC-605-25-55-1. (ASC 605 Topic 605, 2009, s. 14-16). Egen tilvirkning. 

 

Dog er der forskel på ASC 605-25 og IAS 18, da ASC 605-25 bl.a. har det som et krav, at værdien af de 

bestanddele i en transaktion, som ikke er leveret endnu, skal kunne opgøres, for at en transaktion med to 

bestanddele skal kunne indregnes særskilt (FASB, EITF 00-21 afsnit 9.a-c ). Efter IAS 18 er det tilstrækkeligt, 
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hvis den allerede leverede del af transaktionen kan opgøres pålideligt, og man på den måde kan opgøre værdien 

af det ikke leverede med en residualberegning af den samlede indtægt. 

     Hvis der er blevet identificeret flere elementer i en transaktion, skal den samlede indtægt fordeles ud på de 

forskellige elementer, men IAS 18 har dog ingen direkte regler for dette. Fordelingen sker som hovedregel i 

praksis efter den relative værdi af de enkelte elementer. Hvis dagsværdierne af de forskellige elementer i 

transaktionen ikke umiddelbart kan opgøres pålideligt, ser IFRS det som en mulighed, at indtægterne fordeles 

i forhold til, at de enkelte elementer skal svare til kostpris, hvor der tillægges en rimelig fortjeneste på elementet 

(Fedders og Steffensen, 2012, s. 530). 

 

3.2. IAS 11 - Entreprisekontrakter 

IAS 11 omhandler den regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter. Det som er særligt ved 

entreprisekontrakter, i forhold til almindeligt producerede varer er, at på tidspunktet når selskabet starter sin 

produktion af ”varen”, så er den allerede solgt (Fedders og Steffensen, 2012, s. 410). Desuden påbegyndes 

aktiviteten i forbindelse med entreprisekontrakter også som regel i et senere regnskabsår, end det regnskabsår, 

hvor aktiviteten afsluttes. Dette betyder også at noget af det primære i sammenhæng med den 

regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter, er allokeringen af omsætning og omkostninger til de 

regnskabsår, hvori entreprisearbejdet udføres (IAS 11 afsnit om formål). 

 

3.2.1. Definition og formål for IAS 11 

Entreprisekontrakter er bl.a. defineret som en individuelt forhandlet kontrakt vedrørende anlæg, opførelse eller 

bygning af et aktiv eller flere aktiver, og hvor disse er nært forbundne eller de er indbyrdes afhængige i forhold 

til deres design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse (IAS 11 afsnit 4). 

     Den generelle opfattelse i forbindelse med, hvad der forstås ved individuelt forhandlet er, at aktivet skal 

være individuelt og specifikt aktiv, dvs. at det enten skal være tilpasset eller at kunden skal have haft 

muligheden for at få det tilpasset, i en sådan grad at det ikke længere kan gå under kategorien en standardvare. 

 

3.2.2. Indregning af entrepriseomsætning og omkostning 

Entrepriseomsætning skal indeholde den oprindelige kontraktfastsatte omsætning samt korrektioner i det 

kontraktfastsatte arbejde, bonusbetalinger og krav skal medregnes hvis det anses for sandsynligt at disse vil 

medføre omsætning, og hvis målingen af disse kan opgøres pålideligt (IAS 11 afsnit 11). 
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     Kan udfaldet af en entreprisekontrakt således skønnes pålideligt, så skal entrepriseomsætning og 

entrepriseomkostninger forbundet med entreprisekontrakten, indregnes som henholdsvis omsætning og 

omkostninger, og disse skal opgøres ud fra færdiggørelsesgraden ved afslutningen af regnskabsåret (IAS 11 

afsnit 22). 

     Færdiggørelsesgraden der bruges i forbindelse med indregning af entrepriseomsætning og omkostninger 

betegnes ofte som produktionskriteriet. Her matches entrepriseomsætning med entrepriseomkostningerne, der 

indtil videre er afholdt for at opnå den aktuelle færdiggørelsesgrad og dette betyder at omsætningen, 

omkostningerne og overskuddet, der kan henføres til den afsluttede del af entreprisearbejdet, kan indregnes. 

Entrepriseomsætning og entrepriseomkostninger indregnes ifølge produktionskriteriet i de regnskabsår, hvor 

entreprisearbejdet bliver udført (IAS 11 afsnit 26). 

     I forbindelse med opgørelse af en entreprisekontrakts færdiggørelsesgrad, kan virksomheder anvende den 

fremgangsmåde, der pålideligt kan måle det udførte arbejde. De mulige metoder, alt efter entreprisekontraktens 

art er (IAS 11 afsnit 30): 

- Forholdet mellem de afholdte entrepriseomkostninger og de samlede skønnede 

entrepriseomkostninger til dato. 

- Undersøgelse af stadiet af udført arbejde. 

- Den fysisk færdiggjorte del af den samlede entreprise. 

     Acontobetalinger og forskud fra kunder, vil ofte ikke give et retvisende billede af det udførte arbejde. Viser 

det sig, at færdiggørelsesgraden for en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, er der to ting som gør 

sig gældende i forbindelse med indregningen. Første ting som gør sig gældende er, at virksomheden kun skal 

indregne omsætning, svarende til de entrepriseomkostninger, for hvilke det skønnes sandsynligt, at de vil 

kunne genindvindes. Den anden ting er, at entrepriseomkostninger skal indregnes som omkostning, i det 

regnskabsår, hvori de er afholdt (IAS 11 afsnit 32). Desuden skal forventede tab på en entreprisekontrakt straks 

indregnes som omkostning. 

 

4. IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder 

4.1. Baggrunden for IFRS 15 

I maj 2014 udsendt IASB den nye regnskabsstandard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, for 

virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. Regnskabsstandarden er lavet som en del af et 

konvergensprojekt fra 2012 mellem IASB og det amerikanske FASB (Financial Accounting Standard Board). 

IASB og FASB har hver udarbejdet deres IFRS 15, vedrørende indregning af omsætning, som næsten er fuldt 
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harmoniserede. Dog er stadig er nogle forskelle, alt efter om man bruger IFRS eller US GAAP som 

regnskabspraksis (Deloitte, IFRS 15, 2014, s. 1). Et af de steder, hvor der er forskelle, er blandet andet i forhold 

til oplysningskrav i delårsrapporter samt i forbindelse med at kunne anvende IFRS 15 ved 

førtidsimplementering. 

     Der er lavet en fælles implementeringsgruppe, som skal overveje og arbejde med de specielle 

problemstillinger, der opstår i forbindelse med at selskaberne starter med implementeringen af IFRS 15 

(Deloitte, IFRS 15, 2014, s. 1). Med IFRS 15 er det meningen, at der skal komme langt større 

overensstemmelse imellem IFRS og US GAAP, i forbindelse med reglerne omkring indregning af omsætning. 

På den måde, vil det også blive lettere for analytikere, at sammenligne selskaberne selvom det ene bruger IFRS 

som regnskabspraksis, og det andet bruger US GAAP (IASB, McConnell, 2014, s. 1). 

     IFRS 15 skulle oprindeligt træde i kraft d. 1. januar 2017, men IASB besluttede at udskyde 

implementeringen til 1. januar 2018, da der var enkelte uklarheder som skulle afklares (PwC IFRS 15 

udskydelse og ændringsforslag). Dog er der mulighed for at førtidsimplementere regnskabsstandarden fra den 

1. januar 2017. 

     Målsætningen med IFRS 15 er at forbedre ensartetheden i indtægtsindregningen for sammenlignelige 

kontrakter imellem brancher, samt at lave en indtægtsindregningsmodel, som vedrører alle kontrakter med 

kunder, lige meget om der leveres en ydelse som vedrører salg af varer, tjenesteydelser eller indtægt fra 

entreprisekontrakter (PwC, Regnskabshåndbog 2016, s. 357). Derudover skal IFRS 15 også udfylde nogle af 

de områder, hvor de eksisterende standarder har manglet retningslinjer bl.a. ved transaktioner med flere 

ydelser, fordelingen af vederlag på flere ydelser, variable vederlag, indregning af up-front indtægter, 

indregning af licensindtægter samt transaktioner med returneringsforpligtelser. Med IFRS 15 er det dermed 

meningen, at der skal komme klarere retningslinjer på bl.a. disse områder.  

 

4.2. Formålet med IFRS 15 

Selve formålet med IFRS 15, er at standarden skal fastsætte de regnskabsregler og principper, som en 

virksomhed skal anvende når der skal afgives nyttige oplysninger til regnskabsbrugere. Oplysningerne 

vedrører arten, størrelsen og tidspunktet for indregning af omsætning, samt den usikkerhed der kan være 

forbundet med omsætning og betalingsstrømmene i forbindelse med en kontrakt med en kunde (IFRS 15 afsnit 

1). 

     I IFRS 15 ændrer IASB modellen for indregning af omsætning bl.a. ved at IAS 18 baserer indregningen af 

omsætning på overgang af fordele og risici, hvor IFRS 15 derimod baserer indregningsmodellen på overgang 

af kontrol med de varer eller serviceydelser, som leveres til kunden. Således er det blevet afgørende for 
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indregning af omsætning, om hvorvidt køber har opnået kontrol over de overdragne varer eller serviceydelser 

(PwC, Regnskabshåndbog 2016, s. 357). Således passer denne model bedre i overensstemmelse med 

definitionerne på aktiver og forpligtelser, ifølge IFRS’ regnskabsregler. 

     En af grundprincipperne bag IFRS 15 er, at indregning af omsætning skal vise den overførsel af varer eller 

ydelser, som foregår når en virksomhed laver et salg til en kunde. Omsætningen indregnes til det beløb, som 

virksomheden forventes at være berettiget til at få for de leverede varer eller serviceydelser (IFRS 15 afsnit 2). 

     IFRS 15 skal anvendes på de enkelte aftaler hver for sig, men regnskabsstandarden tillader, at virksomheder 

i praksis kan anvende IFRS 15 på en portefølje af kontrakter eller leveringsforpligtelser. Desuden skal de have 

sammenlignelige egenskaber, og det skal med rimelighed forventes, at det ikke har nogen væsentlig 

regnskabsmæssig effekt på regnskabet, at standarden anvendes på porteføljen af kontrakter i forhold til 

anvendelsen på hver kontrakt for sig (IFRS 15 afsnit 4). Ved en regnskabsmæssig behandling af porteføljen af 

kontrakter, skal der anvendes skøn og forudsætninger, som passer i forhold til porteføljens størrelse og 

sammensætning.  

 

4.3. Anvendelsesområde 

Virksomheder skal anvende IFRS 15 på alle kontrakter med kunder undtagen følgende (IFRS 15 afsnit  5): 

- Leasingkontrakter, der er omfattet af IAS 17 Leasingkontrakter. 

- Forsikringskontrakter, der er omfattet af IFRS 4 Forsikringskontrakter. 

- Finansielle instrumenter og andre kontraktlige rettigheder eller forpligtelser, som er omfattet af: IFRS 

9 Finansielle instrumenter, IFRS 10 Koncernregnskaber, IFRS 11 Fælles ordninger, IAS 27 Separate 

årsregnskaber og IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures. 

- Ikke-monetære udvekslinger mellem virksomheden inden for samme forretningsområde i forbindelse 

med at lette salget til kunder eller potentielle kunder. 

     Desuden omfatter IFRS 15 heller ikke salg af en virksomheds driftsaktiver, f.eks. ved salg af materielle 

anlægsaktiver, fast ejendom eller immaterielle aktiver, men dog anvendes der visse elementer i IFRS 15 for 

indregning af omsætning for overførsel af sådanne aktiver (Deloitte, IFRS 15, 2014, s. 1). 

     IFRS 15 skal også kun anvendes på en kontrakt, hvis kontraktmodparten er en kunde. En kunde defineres 

som værende en part, der har indgået en aftale med en virksomhed, om at modtage varer eller tjenesteydelser, 

som kommer sig af virksomhedens ordinære drift, mod et vederlag. Hvis modparten i en kontrakt derimod 

deler risici og fordele med virksomheden vedrørende en aktivitet, selvom vedkommende ikke får tildelt noget 

af resultatet, er der ikke tale om en kunde (IFRS 15 afsnit 6).  
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4.4. De fem trin for indregning og måling af omsætning 

En af de væsentlige nye regnskabsprincipper i IFRS 15 er en fem-trins-model, som fastlægger de forskellige 

trin, som en virksomhed skal gennemgå, i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af omsætning. 

Ved identifikationen af en salgskontrakten med fem-trins modellen, skal selskaberne igennem modellens fem 

forskellige trin, således at indregningen af omsætningen sker ensartet og korrekt efter standarden. I det store 

billede er der således kun én indregningsmetode, som selskabet skal forholde sig til i forhold til alle dens 

salgstransaktioner vedrørende omsætning. Nedenfor er der vist en figur af IFRS 15’s fem-trins-model. De fem 

trin vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

 

Kilde: (Deloitte, IFRS 15, 2014, s. 3). Egen tilvirkning. 

  

4.4.1. Trin 1: Identifikation af kontrakten 

Det første trin i modellen går ud på at identificere kontrakten med kunden. En kontrakt er som udgangspunkt 

en aftale mellem to eller flere parter, og kontrakten vil ofte medføre juridiske rettigheder og forpligtelser for 

parterne imellem. Virksomheder skal kun regnskabsmæssigt indregne en kontrakt, hvis alle følgende kriterier 

er opfyldt (IFRS 15 afsnit 9): 

- a) Parterne i en kontrakt har godkendt kontrakten enten skriftligt, mundtligt eller som følge af 

virksomhedens normale forretningspraksis, og parterne er blevet forpligtet til at opfylde hver af deres 

respektive forpligtelser. 

   

- b) Det er muligt at identificere parternes rettigheder til de varer og tjenesteydelser som skal overdrages. 

  

- c) Det er muligt at identificere parternes betalingsvilkår for de varer eller tjenesteydelser som skal 

overdrages. 

 

- d) Kontrakten har et forretningsmæssigt indhold, hvilket vil sige at fremtidige betalingsstrømme 

forventes at ændre sig med hensyn til risikoen ved, tidspunktet for eller størrelserne af de fremtidige 

betalingsstrømme. 
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- e) Det er sandsynligt at virksomheden vil modtage vederlag som modydelse for de varer eller 

tjenesteydelser, som bliver overdraget til kunden. 

     Selskaberne skal vurdere på kontraktindgåelsestidspunktet, om kunden har evnen og viljen til at betale for 

de leverede ydelser. (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 3). 

 

4.4.1.1. Sammenlægning af kontrakter 

Normalt vil indgåede aftaler blive behandlet individuelt, men i nogle situationer, hvor flere aftaler bliver 

indgået på samme tid og med samme kunde, skal aftalerne indregnes som én samlet aftale. Nogle af de tilfælde 

hvor det kan gøre sig gældende, kan være hvis (IFRS 15 afsnit 17): 

- a) Aftalerne er blevet fastsat som én samlet pakke og de er blevet indgået med ét fælles 

forretningsmæssigt formål. 

- b) Det vederlag, som skal betales afhænger af prisen på eller gennemførelsen af en anden kontrakt. 

- c) Varer eller tjenesteydelserne som fremgår af aftalerne består af én samlet leveringforpligtelse. 

 

4.4.1.2. Kontraktmodifikationer 

Hvis der foretages modifikationer af en eksisterende kontrakt, og disse ændringer er blevet godkendt af de 

involverede parter, skal kontrakten enten indregnes som en ny kontrakt, eller som en ændring til den 

eksisterende kontrakt. Disse ændringer kan bl.a. omfatte ændringer i kontraktydelserne eller det kan være i 

form af tillægsordrer til ydelserne. En kontraktændring er således en ændring af enten kontraktens 

anvendelsesområde og/eller pris, som kontrahenterne har godkendt (IFRS 15 afsnit 18).  

     Indregningen af kontraktændringer skal ske som en ny kontrakt, når ændringerne kan adskilles fra 

kontrakten som eksisterer i forvejen og når ændringerne er indgået til isolerede salgspriser for tilsvarende 

ydelser. Hvis ændringen ikke skal indregnes som en ny kontrakt, hvis den f.eks. ikke opfylder kravene for 

dette, skal den derimod indregnes som en ændring til den eksisterende kontrakt, og på samme måde skal den 

fremadrettet indregnes, som en del af den eksisterende kontrakt (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 3). 

 

4.4.2. Trin 2: Identifikation af separate leveringsforpligtelser 

Ved trin 2 i fem-trins-modellen skal de separate leveringsforpligtelser ved kontrakten identificeres. Ved en 

leveringsforpligtelse forstås der, at en virksomhed indgår en aftale med en kunde om at levere en særskilt vare 

eller serviceydelse. I forbindelse med telebranchen kan en kontrakt indeholde flere leveringsforpligtelser, som 

f.eks. salg af en internetrouter og et internetabonnement. 
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     Jf. IFRS 15 afsnit 27 skal en vare eller en tjenesteydelse indregnes særskilt, når den kan adskilles fra de 

andre leveringsforpligtelser. Hvis følgende kriterier begge to er opfyldt, kan leveringsforpligtelsen adskilles 

fra de andre leveringsforpligtelser: 

- a) Kunden får værdi af den pågældende vare eller tjenesteydelse, alene eller sammen med andre 

ressourcer, som allerede er til kundens rådighed, hvilket vil sige at disse kan adskilles. 

 

- b) Virksomhedens tilsagn om at overdrage varen eller tjenesteydelsen til kunden, kan identificeres 

separat fra andre tilsagn i kontrakten, dvs. varen eller tjenesteydelsen kan adskilles fra de andre varer 

eller tjenesteydelser i kontrakten.  

     Følgende forhold er indikationer på at en virksomheds tilsagn om at overdrage en vare eller tjeneste til en 

kunde kan separeres og identificeres (IFRS 15 afsnit 29):  

- a) At varen eller tjenesteydelsen ikke ændrer eller modificerer væsentlig på andre varer eller 

tjenesteydelser i kontrakten. 

 

- b) At varen eller tjenesteydelsen ikke i væsentlig grad er afhængig af eller forbundet med andre varer 

eller tjenesteydelsen som er aftalt i kontrakten. 

 

- c) At varen eller tjenesteydelsen ikke er afhængig af en væsentlig ændring eller tilpasning af andre 

varer eller tjenesteydelser som er bestemt i kontrakten.    

     En række af ensartede varer eller tjenesteydelser, der leveres til kunden på samme måde over tid, kan 

ligeledes udgøre én leveringsforpligtelse. Et eksempel på dette kunne være hvis et teleselskab leverer en daglig 

tjenesteydelse til en kunde f.eks. en internetforbindelse. Så skal kontrakten ikke opdeles i 365 

leveringsforpligtelser over et år, svarende til antallet af dage på et år, men i stedet skal den indregnes som én 

leveringsforpligtelse, hvis kontrakten kan opfylde betingelserne for indregning leveringsforpligtelser over tid, 

hvilket vil blive gennemgået nærmere nede i afsnit 4.4.5. (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 4). 

 

4.4.3. Trin 3: Fastlæggelse af vederlaget 

I forbindelse med indregning af omsætningen, skal virksomheden fastsætte den værdi af det vederlag, som den 

forventer at opnå ret til, for leveringen af varer eller tjenesteydelser i forbindelse med en kontrakt. Som et 

andet ord for vederlag i sammenhæng med trin 3, bliver der også brugt ordet transaktionspris. Vederlaget 

omfatter ikke beløb, som moms og afgifter mv., der opkræves på vegne af en tredjepart (IFRS 15 afsnit  47). 

Vederlaget kan være et fast beløb eller det kan variere, f.eks. grundet rabatordninger, incitamentsordninger, 

returneringer af varer eller andre prisreguleringer som af- eller nedslag. 
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4.4.3.1. Tilstedeværelsen af et væsentligt finansieringselement i kontrakten 

Ved fastsættelse af vederlaget for en transaktion, skal en virksomhed korrigere det aftalte vederlag for 

påvirkningen af pengenes tidsværdi. Dette kan være relevant, hvis virksomheden får en væsentlig 

finansieringsfordel pga. tidsværdien af penge, i forbindelse med betalingstidspunkter og overdragelse af varer 

eller tjenesteydelser til kunden. Er dette tilfældet, vil det betyde at kontrakten indeholder et væsentligt 

finansieringselement (IFRS 15 afsnit  60).  

     Når der skal tages en vurdering af, om en kontrakt indeholder et væsentligt finansieringselement, skal 

virksomheden bl.a. se efter følgende forhold (IFRS 15 afsnit  61) (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 4): 

- Tidsperioden fra overgangen af kontrollen med varen eller tjenesteydelsen til betalingstidspunktet. 

- Om vederlaget ville ændre sig markant, hvis kunden betalte kontant fremfor på kredit. 

- Renten i kontrakten i forhold til en sammenlignelig markedsrente. 

     Hvis tidsperioden fra overgangen af kontrol med varerne eller tjenesteydelserne til betalingstidspunktet er 

på mindre end et år, har virksomheden mulighed for at se bort fra finansieringselementet.  

     Indeholder kontrakten et væsentligt finansieringselement, skal vederlaget opgøres på baggrund af 

dagsværdien, som fastsættes ved at tilbagediskontere de fremtidige betalinger. Hvis der er en forskel mellem 

dagsværdien og det beløb som vederlaget er bestemt til i kontrakten, skal forskellen indregnes som en 

renteindtægt over den tidsperiode, som kunden har modtaget kredit (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 5). 

 

4.4.3.2. Variabelt vederlag 

Hvis vederlaget i kontrakten indeholder et variabelt element, skal virksomheden lave et estimat af størrelsen 

på vederlaget som virksomheden er berettiget (IFRS 15 afsnit  50). Dette variable element kan f.eks. være 

rabatter, bonus, kundeloyalitetsprogrammer, prisnedslag, incitamenter royalty-betalinger, returret mv. 

Ligeledes kan det aftale vederlag også være variabelt, hvis det afhænger af om en fremtidig begivenhed 

indtræffer (IFRS 15 afsnit  51). 

     Et skøn over det variable vederlag, skal foretages ved anvendelse af én af følgende metoder, afhængigt af 

hvilken metode man forventer giver det mest retvisende billede (IFRS 15 afsnit  53): 

- Den forventede værdi, som er summen af sandsynlighedsvægtede vederlagsværdier inden for en række 

af mulige vederlag. Forventningsværdien kan være egnet at bruge, som et skøn for det variable 

vederlag, hvis virksomheden har mange kontrakter med mange ens egenskaber. 
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- Den mest sandsynlige vederlagsværdi, er den mest sandsynlige værdi vurderet ud fra en række 

forskellige udfald. Det er således den vederlagsværdi, som fremstår mest sandsynlige på baggrund af 

kontrakten. Et eksempel på dette kunne være, hvis kontrakten har to mulige udfald for vederlag, som 

f.eks. er afhængige af en resultatbonus, så kan den mest sandsynlige vederlagsværdi være en oplagt 

metode at anvende til at skønne værdien. 

     Når en virksomhed har valgt en metode til at estimere det variable vederlag i forbindelse med en kontrakt, 

så skal virksomheden konsekvent anvende den samme metode for kontrakten (IFRS 15 afsnit  54). 

     En virksomhed skal alene indregne omsætning i sammenhæng det variable vederlag, hvis det er meget 

sandsynligt, at der ikke vil ske en væsentlig tilbageførsel af denne omsætning (IFRS 15 afsnit  56). I forbindelse 

med vurderingen af om, det er sandsynligt at der vil ske en tilbageførsel af det variable vederlag, kan disse 

indikationer anvendes (IFRS 15 afsnit  57): 

- a) Vederlaget afhænger i høj grad af faktorer, som er uden for virksomhedens indflydelse. 

- b) Det forventes at usikkerheden omkring vederlaget, vil vare ved over en længere tidsperiode. 

- c) Virksomheden har begrænsede erfaringer med kontrakter med lignede variable faktorer i forhold til 

vederlaget. 

- d) Det er praksis i virksomheden, at tilbyde forskellige betalingsbetingelser, prisnedslag eller at ændre 

betalingsvilkårene og betingelserne i tilsvarende kontrakter. 

- e) Der er mange forskellige mulige udfald af det variable vederlag.  

     Det variable vederlag skal medregnes sammen med det samlede vederlag, hvis der er stor sandsynlighed 

for at en efterfølgende ændring i det variable vederlag, ikke kan reducere den indregnede omsætning væsentligt 

(PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 5). 

 

4.4.4. Trin 4: Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser 

Når vederlagets størrelse er fastlagt i trin 3, så skal vederlaget allokeres til hver leveringsforpligtelse, så det 

afspejler de varer og/eller de tjenesteydelser, som er blevet leveret af virksomheden (IFRS 15 afsnit  73). 

Virksomhederne skal allokere transaktionsprisen ud til hver en leveringsforpligtelse, som der identificeres at 

være i en kontrakt, og dette skal ske ud fra en relativ isoleret salgspris. Dette er et krav for at virksomhederne 

opfylder allokeringsmålsætningen (IFRS 15 afsnit  74). Den isolerede salgspris bliver også kaldt for stand-

alone salgsprisen. 

     Selve fordelingen skal ske på kontraktindgåelsestidspunktet og fordelingen skal ikke ændres efterfølgende, 

selvom at de isolerede salgspriser for varerne eller tjenesteydelserne, eventuelt ændrer sig (PwC, Kim Tang 

Lassen, 2014, s. 6). Den isolerede salgspris fastsættes bedst ud fra den pris, som en virksomhed tager for en 



30 

 

vare eller tjenesteydelse, som sælges separat og til sammenlignelige kunder og under sammenlignelige 

omstændigheder. Således kan en fastsat pris i en kontrakt eller en listepris for en vare eller tjenesteydelse, ofte 

benyttes som den isolereret salgspris (IFRS 15 afsnit 77). 

     Hvis de isolerede salgspriser ikke eksisterer, hvis f.eks. varerne eller tjenesteydelserne ikke sælges hver for 

sig eller ikke tidligere er solgt, skal de isolerede salgspriser estimeres. Ved estimering af den isolerede salgspris 

skal virksomheden tage højde for alle relevante oplysninger, bl.a. markedsforholdene, virksomhedsspecifikke 

faktorer og oplysninger om den enkelte kunde eller gruppen af kunder, som der med rimelighed er tilgængelige 

(IFRS 15 afsnit  78). 

     Nogle af de metoder, som er egnet til estimeringen af den isolerede salgspris på en vare eller tjenesteydelser, 

er oplistet i IFRS 15 afsnit 79. Metoderne er oplagte til estimeringen, men virksomhederne er ikke begrænset 

til at anvende disse. Metoderne er følgende: 

- a) Den justerede markedsvurderingsmetode, går ud på at en virksomhed sammenligner og vurderer 

priserne i det marked, hvor den sælger varer eller tjenesteydelser og på den måde prøver at foretage 

estimeringen af en isoleret salgspris ud fra markedsdataen. Med denne metode, kan der også estimeres 

ud fra konkurrenternes priser på sammenlignelige varer eller tjenesteydelser, som efterfølgende kan 

reguleres i forhold til virksomhedens individuelle forhold bl.a. vedrørende omkostninger og 

fortjeneste. 

 

- b) Forventede omkostninger plus avance-metoden, handler om at virksomheden kan estimere sine 

forventede omkostninger, ved at levere en vare eller tjenesteydelser, og herefter tillægge en avance til 

beløbet, som vurderes for rimelig. 

 

- c) Restværdimetoden, går ud på virksomheden kan estimere den isoleret salgspris, ved at tage det 

samlede vederlag for varen eller tjenesteydelsen i kontrakten, og ud fra denne fratrække summen af 

de andre kendte isolerede salgspriser fra de andre varer eller tjenesteydelser. På den måde findes den 

isoleret salgspris som er restværdien. Dog skal et af følgende kriterier være opfyldt før at 

virksomheden kan anvende restværdimetoden (IFRS 15 afsnit  79 c). a) Enten skal virksomheden sælge 

den samme vare eller tjenesteydelse, til en de forskellige kunderne på næsten samme tidspunkt, til 

priser som varierer meget. b) Eller også har virksomheden endnu ikke valgt en pris på varen eller 

tjenesteydelsen, og har heller ikke solgt en tilsvarende vare eller tjenesteydelse endnu, ud fra en isoleret 

salgspris. 

     Nogen gange kan det være nødvendigt at anvende en kombination af metoderne, til at estimere de isolerede 

salgspriser, hvis salgspriserne er meget svære at fastsætte (IFRS 15 afsnit  80). 
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     IFRS 15 vejleder også omkring, hvorledes en rabat som er givet ved salg af varer eller tjenesteydelser skal 

indregnes. Selskabet skal allokere rabatten forholdsmæssigt til alle leveringsforpligtelserne i kontrakten, 

medmindre at kriterierne i IFRS 15 afsnit 82 er opfyldt. Disse kriterier er: 

- a) Virksomheden sælger den enkelte og specifikke vare eller tjenesteydelse i kontrakten ud fra den 

isolerede salgspris. Dette sker regelmæssigt. 

 

- b) Virksomheden sælger desuden regelmæssigt en eller flere grupper af nogle særskilte varer eller 

tjenesteydelser. Varerne eller tjenesteydelserne er baseret på den isolerede salgspris, og rabatten er 

tilknyttet denne. 

 

- c) Rabatten, som er knyttet gruppen af varer eller tjenesteydelser i punkt b), ovenover, er overordnet 

set den samme som rabatten i kontrakten, og det er muligt at identificere den eller de 

leveringsforpligtelser, som rabatten vedrører. 

 

4.4.5. Trin 5: Indregning af omsætning når eller i takt med, at leveringsforpligtelser opfyldes 

Når en virksomhed overfører kontrollen med varer og serviceydelser til en kunde, og når virksomheden har 

identificeret de tilhørende leveringsforpligtelser, så skal omsætningen i sammenhæng med de leverede 

leveringsforpligtelser indregnes. Efter IFRS 15 lægges der ikke længere kun vægt på, om overførslen af fordele 

og risici i forbindelse med varer og serviceydelser til kunden har fundet sted, som er afgørende for om 

omsætning kan indregnes ved brug af IAS 18. IFRS 15 lægger derimod vægt på, om køberen har opnået kontrol 

over de overdragne varer eller tjenesteydelser (IFRS 15 afsnit 31). Dog er overførslen af fordele og risici 

forbundet med ejendomsretten, stadig en indikation på at kontrollen er blevet overført fra virksomheden til 

kunden efter IFRS 15 (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 6). 

     I forbindelse med kontraktindgåelsen skal virksomheden beslutte om kontrollen med varer eller 

serviceydelserne overgår, enten på et bestemt tidspunkt eller om det sker over en periode. Fastsættelsen skal 

gøres ud fra kundens perspektiv (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 6).  

 

4.4.5.1. Indregning af leveringsforpligtelser over tid 

En virksomhed skal indregne omsætning over tid, hvis den overdrager kontrol over en vare eller tjenesteydelse, 

hvor et af følgende kriterier er opfyldt (IFRS 15 afsnit 35): 

- a) Det første kriterie omfatter serviceydelser, og vedrører om kunden modtager og benytter sig af 

fordelene ved de leverede serviceydelser, i takt med at virksomheden leverer dem.  
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- b) Virksomhedens leverance omfatter ydelser som skaber et aktiv, eller øger et aktivs værdi, f.eks. i 

forbindelse med fremstilling af varer og kunden får kontrol over aktivet i takt med skabelsen eller 

forbedringen af aktivet. 

 

- c) Det aktiv som skabes med virksomhedens ydelser, har ikke nogen alternative 

anvendelsesmuligheder, hvilket f.eks. kunne være at sælge det til anden side. Virksomheden har ret til 

betaling for de ydelser som er udført til dato. 

     Viser det sig at omsætningen ikke kan indregnes over tid, skal den indregnes på et bestemt tidspunkt, hvor 

kontrollen overgår til kunden. Er et eller flere af de ovennævnte kriterier opfyldt i forbindelse med levering af 

en vare eller tjenesteydelse, skal virksomheden indregne omsætningen over tid, på en sådan måde som bedst 

afspejler selve overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunden. 

     Jf. IFRS 15 afsnit 41 er egnede metoder til måling af leveringsforpligtelsen enten output- eller input-

baserede metoder. Ved outputmetoder indregnes omsætningen på grundlag af en fastsættelse af værdien for 

kunden af de varer eller tjenesteydelser, der er blevet overdraget til dato, sammenholdt med de resterende varer 

og tjenesteydelser som indgår i kontrakten (IFRS 15 Appendiks B15). Således kan færdiggørelsesgraden, i 

sammenhæng med outputmetoderne, blive vurderet ud fra f.eks. undersøgelser af ydelser udført til dato, 

vurdering af opnåede resultater, gennemførte dele af projektet, anvendt tid og/eller producerede eller leverede 

enheder (IFRS 15 Appendiks B15). 

     Ved anvendelse af inputmetoder, bliver omsætningen indregnet på grundlag af virksomhedens bestræbelser 

på eller input til færdiggørelse af en leveringsforpligtelse. De faktorer som færdiggørelsesgraden kan blive 

vurderet ud fra er f.eks. forbrug af ressourcer eller arbejdstimer, påløbne omkostninger, forløbet tid eller 

anvendte maskintimer, målt op imod det samlede forventede input til at færdiggøre den pågældende 

leveringsforpligtelse (IFRS 15 Appendiks B18). Vurderes virksomhedens input at være fordelt jævnt over 

ydelsesperioden, kan det være hensigtsmæssigt for virksomheden at indregne omsætningen lineært over 

perioden.  

     Det skal vurderes ud fra aftalens specifikke vilkår, om en virksomhed skal indregne omsætningen f.eks. 

henover ydelsesperioden, eller om det skal ske ved levering til kunden. Virksomheder med ordreproduktion 

vil i nogle tilfælde være forpligtet til indregne omsætningen i takt med komponenternes fremstilling. (Deloitte, 

IFRS 15, 2014, s. 8). 
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4.4.5.2. Indregning af leveringsforpligtelser på ét bestemt tidspunkt 

Hvis en leveringsforpligtelse ikke opfylder én af de tre ovennævnte kriterier for at skulle indregnes over tid, 

under afsnit 4.4.5.1, skal den indregnes på tidspunktet, for overgangen af kontrollen med varer eller 

tjenesteydelser til kunden. Kriterierne for overdragelse af kontrol, omfatter følgende oplistede punkter, men er 

ikke begrænset til disse (IFRS 15 afsnit 38): 

- a) Virksomheden har ret til betaling for varen eller serviceydelsen. 

- b) Ejendomsretten over varen eller serviceydelsen er blevet overført fra virksomheden til kunden. 

- c) Virksomheden har overført den fysiske besiddelse af varen over til kunden. 

- d) De væsentlige fordele og risici, der er tilknyttet til varen eller serviceydelsen, er blevet overført fra 

virksomheden til kunden. 

- e) Kunden har givet accept på varen eller serviceydelsen. 

     Regnskabsstandarden redegør ikke for, hvor mange af de oplistede punkter, der skal være opfyldt, for at 

kontrollen er overgår til kunden, så det skal vurderes individuelt ud fra hvert salg. Det vil således være mest 

optimalt at undersøge, om alle punkterne er opfyldt, da det oftest ikke vil være nok, at afgøre om kontrollen er 

overgået kun ud fra ét af punkterne (PwC, Kim Tang Lassen, 2014, s. 8). 

 

5. Analyse af forskellene mellem de nuværende regnskabsstandarder 

og IFRS 15 

I dette afsnit sammenholdes de nuværende regnskabsstandarder og IFRS 15, for at finde lighederne og 

forskellene imellem regnskabsstandarderne i forhold til indregning af omsætning. Der foretages desuden en 

vurdering af, hvor markant en effekt som forskellene i IFRS 15 medfører i forhold til IAS 18. Vurderingerne 

laves med udgangspunkt i, hvor stor en effekt forskellene vil have for selskaber indenfor telebranchen. Disse 

vurderinger hjælper således til, at man senere i afsnit 6, kan analysere på, hvilke områder, der giver mening at 

undersøge nærmere med praktiske eksempler, for at finde den regnskabsmæssige påvirkning af selskaberne i 

telebranchen. 

     Som nævnt i afsnit 4, er IFRS 15 bygget op omkring identifikation af en salgskontrakt, samt indregning af 

omsætning ved brug af fem-trins modellen. IAS 18 derimod er bygget op omkring, hvilken omsætningstype 

der er tale om, og opdelingen sker ud fra, om kontrakten vedrører salg af varer, tjenesteydelser eller indtægter 

fra renter, royalties eller udbytte. I de efterfølgende afsnit analyseres der på nogle af de ændringer til indregning 

af omsætning, som IFRS 15 medfører i forhold til IAS 18. I forbindelse med gennemgangen tages der 

udgangspunkt i IFRS 15’s fem-trins-model, hvor der vil blive analyseret på hvilke forskelle og ligheder der er, 

i de fem trin i forhold til de nuværende regnskabsstandarder. 
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5.1. Trin 1: Identifikation af kontrakten - Analyse af forskelle og ligheder 

Det første trin i fem-trins-modellen vedrører identifikation af kontrakten med kunden. Et af de områder, hvor 

der er forskellige indregningsmetoder imellem IFRS 15 og IAS 18, er i forbindelse med definitionen af 

omsætning, som vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. 

 

5.1.1. Definition af omsætning 

I forbindelse med definitionen af omsætning, skal omsætningen komme sig af indtægt fra virksomhedens 

ordinære aktiviteter, både i IAS 18 og i IFRS 15. Definitionen af omsætning efter IAS 18, fremgår af IAS 18 

afsnit 7, som også er beskrevet i afsnit 3.1. Ved denne definition lægges der bl.a. vægt på, at omsætning er 

bruttotilgangen af økonomiske fordele i regnskabsåret, som er opstået som en del af virksomhedens ordinære 

drift, og som medfører vækst i egenkapitalen, som ikke skyldes indbetalinger fra ejerne. Desuden skal 

omsætningen indregnes, jf. IAS 18 afsnit 14 d, hvis det er sandsynligt at de økonomiske fordele forbundet med 

transaktionen vil tilgå virksomhed. Dette kræver dog, at de øvrige betingelser i IAS 18 afsnit 14 også er opfyldt. 

     En af grundprincipperne ved indregning efter IFRS, er at indregningen af omsætning skal vise den 

overførsel af varer eller ydelser, som foregår når en virksomhed laver et salg til en kunde (IFRS 15 afsnit 2). I 

IFRS 15 er det afsnit 9 e), som angiver at en virksomhed kun regnskabsmæssigt må behandle en kontrakt med 

en kunde, hvis det er sandsynligt, at virksomheden vil inddrive vederlaget, som den er berettiget til som 

modydelse til varer eller tjenesteydelser, der er blevet overdraget til kunden. 

     Således er det et krav for at omsætningen kan indregnes i IAS 18, at der er sandsynlighed for at de 

økonomiske fordele, der er forbundet med transaktionen vil tilgå virksomheden, hvorimod det i IFRS 15 er en 

forudsætning for, at der eksisterer en kontrakt, at det er sandsynligt at virksomheden vil inddrive vederlaget. 

     Forskellen på definitionen af omsætning, er at IFRS 15 lægger vægt på, at omsætningen skal kunne henføres 

til en kontrakt. Dette vil sige, at i situationer, hvor omsætningen ikke kommer fra en kontrakt, så skal den ikke 

indregnes efter indregningskravene i IFRS 15, men derimod efter en anden regnskabsstandard. Denne ændring 

vurderes dog nærmere at fremstå, som en præcisering af definitionen fremfor en decideret ændring i forhold 

til IAS 18. 

     Således vurderes det, at ændringen af definitionen af omsætning ikke vil medføre de store ændringer, ved 

indregning af omsætningen for selskaber bl.a. indenfor telebranchen, da både definition under IAS 18 og IFRS 

15 lægger vægt på, at indtægterne vedrørende omsætning skal komme fra virksomhedens ordinære aktiviteter. 

 



35 

 

5.1.2. Modifikationer til kontrakter 

En anden forskel på IFRS 15 og IAS 18 vedrørende trin 1 i fem-trins-modellen, er i forbindelse med 

modifikationer til kontrakter. Modifikationer til kontrakter er, når der bliver lavet ændringer til eksisterende 

kontrakter. Sker der kontraktmodifikationer, som er godkendt af begge parter der er indenover kontrakten, er 

det muligt enten at indregne kontrakten som en ny kontrakt eller som en ændring til den eksisterende kontrakt. 

     IAS 18 indeholder ikke nogen grundig vejledning omkring, hvordan modifikationer til kontrakter skal 

indregnes, dvs. om hvorvidt ændringer til kontrakterne skal indregnes som separate kontrakter, eller som 

ændringer til den eksisterende kontrakt. IAS 11 vedrørende entreprisekontrakter indeholder dog vejledning 

omkring ændring af en kontrakt i IAS 11 afsnit 13. Denne regnskabsstandard beskriver en kontraktændring, 

som værende en instruktion fra en kunde om modifikationer, i omfanget af det kontraktfastsatte arbejde og det 

kan resultere i en stigning eller et fald i entrepriseomsætningen (IAS 11 afsnit 13). Ændringerne indregnes når 

det vurderes, at det er sandsynligt at kunden vil acceptere ændringen, og når omsætningen kan blive målt 

pålideligt. 

     IAS 11 afsnit 10 forklarer hvornår man i forbindelse med en kontraktmodifikation, skal indregne 

modifikationen som en separat kontrakt. Her er det forklaret at opførelse, anlæg eller bygning af et ekstra aktiv 

skal indregnes som en separat kontrakt når: 

- a) at aktivets design, funktion eller teknologi adskiller sig væsentlig fra aktivet eller aktiverne i den 

eksisterende kontrakt eller når 

 

- b) at aktivets pris er forhandlet, hvor der ikke er taget hensyn til den eksisterende kontraktpris. 

Dette kan bruges som vejledning for de nuværende regnskabsstandarder, selvom kontraktmodifikationen ikke 

vedrører en entreprisekontrakt, men derimod en kontraktændring f.eks. med et mobilabonnement. 

     I IFRS 15 afsnit 20 a) og b), er det beskrevet at en kontraktmodifikation skal behandles som en separat 

kontrakt, hvis begge følgende betingelser er opfyldt som er: 

- a) at anvendelsesområdet for kontrakten udvides, i forbindelse med aftale om levering af yderligere 

varer eller tjenesteydelser, som har karakter af at være særskilt.  

 

- b) at kontraktprisen bliver forhøjet med et beløb, som afspejler virksomhedens isolerede salgspris på 

de ekstra aftalte varer eller tjenesteydelser, samt eventuelle passende ændringer af prisen for at afspejle 

ændringerne i kontrakten. 

     Således er betingelserne for, hvornår en modifikation af en kontrakt skal indregnes som en separat kontrakt 

nogenlunde ens i IAS 11 og IFRS 15. Dog skal der i IAS 11 kun være opfyldt én af betingelserne, hvor det 
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efter IFRS 15 skal være begge betingelserne. Dette vurderes dog at have minimal effekt i praksis, da reglerne 

for mange af virksomhederne alligevel vil føre til, at de bliver indregnet ens (EY, A closer look, 2015, s. 36). 

     Det fremgår ikke af IAS 11, hvordan en ændring af en kontrakt skal indregnes, hvis betingelserne der skal 

til for at en kontrakt skal indregnes separat, ikke er opfyldt. Ændringen skal dog alt andet lige behandles, som 

en ændring til den eksisterende kontrakt, hvis betingelserne for en separat kontrakt ikke er blevet opfyldt. 

     Efter de nuværende regnskabsstandarder vurderes det, at når et aktiv ikke adskiller sig markant fra de andre 

aktiverne i den eksisterende kontrakt, så skal det indregnes som en del af de eksisterende leveringsforpligtelser. 

Hvis der sker en tilføjelse til kontrakt af et aktiv, så skal der tilsvarende ske en opdatering af 

færdiggørelsesgraden, hvilket vil medføre at der vil ske en ændring af den indregnede omsætning efter IAS 

11. På samme måde er det i IFRS 15, hvor en modifikation skal indregnes som en del af den eksisterende 

leveringsforpligtelse, hvis de varer eller ydelser som er tilbageværende efter ændringen ikke er særskilte i 

forhold til den eksisterende kontrakt. Således afviger indregning af entrepriseomsætning efter IAS 11 ikke 

væsentligt i forhold til IFRS 15. 

     Da IAS 18 ikke har udarbejdet nogen detaljeret vejledning vedrørende modifikationer til kontrakter, kan 

implementeringen af IFRS 15 medføre store ændringer i forhold til de indregningsmetoder, som nogen 

selskaber bruger på området på nuværende tidspunkt (EY, A closer look, 2015, s. 36). Da der har været 

manglende vejledning på området, har det også medført at forskellige selskaberne har tolket reglerne temmelig 

forskelligt, hvilket har medført at nogen kontraktmodifikationer er blevet indregnet forskelligt. Derfor kan 

implementeringen af IFRS 15 godt påvirke de selskaber, som har fortolket de nuværende regnskabsregler 

meget anderledes, end den fremgangsmåde, der er efter IFRS 15. Dette vil især påvirke brancher, hvor der ofte 

laves ændringer til eksisterende kontrakter som bl.a. er kendetegnet for telebranchen, men det vil også påvirke 

andre brancher f.eks. entreprenørbranchen som også ofte har ændringer til eksisterende kontrakter (PwC, 

Regnskabshåndbog 2016, s. 359). 

     Ved overgangen til IFRS 15 kan nogen selskaber nøjes med at foretage ændringer til deres 

kontraktmodifikationer fremadrettet, men nogle af de allerede indregnede kontraktmodifikationer skal 

korrigeres på et kumulativ catch-up basis (IASB, Basis for Conclusion, 2014, s. 26, afsnit BC76). 

 

5.2. Trin 2: Identifikation af separate leveringsforpligtelser - Analyse af forskelle 

og ligheder 

Næste trin i fem-trins-modellen er trin 2, som vedrører identifikation af separate leveringsforpligtelser. 

Identifikation af separate leveringsforpligtelser er relevant ved kontrakter, hvor der er flere 

leveringsforpligtelser. Efter IAS 18, skal indregningskriterierne fordeles ud på de enkelte delkomponenter eller 

på grupper af kontrakter. I IAS 18 afsnit 13 står der, at en virksomhed skal finde separate identificerbare 
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delkomponenter i en kontrakt, men det står ikke forklaret i standarden, hvordan komponenterne identificeres 

og heller ikke, om hvorvidt der er bestemte betingelser, der skal være opfyldt før et element, kan anvendes 

som et separat element. 

     I IFRS 15 er der en detaljeret gennemgang og beskrivelse af, hvilken fremgangsmåde en virksomhed skal 

bruge i forbindelse med vurdering af, hvorvidt en kontrakt skal opdeles i leveringsforpligtelser, samt hvilke 

krav der skal være opfyldt, før at en leveringsforpligtelse kan indregnes separat (IFRS 15 afsnit 17 og afsnit 

22). I IFRS 15 lægges der vægt på tidselementet, hvilket vil sige, at der skal indgå to eller flere kontrakter, fra 

samme kunde, og de skal være indgået på eller tæt på det samme tidspunkt (IASB, Basis for Conclusion, 2014, 

s. 24, afsnit BC 72 og BC 74). 

     I IFRS 15 afsnit 27 beskriver, at for at en vare eller tjenesteydelse, kan være af særskilt karakter i forbindelse 

med indregningen, skal kunden kunne få fordel af varen eller ydelsen alene eller i forbindelse med andre 

ressourcer, og virksomhedens løfte i kontrakten om at overdrage varen eller ydelsen, skal kunne identificeres 

separat. 

     Da der er manglende vejledning i IAS 18 omkring identificering af delkomponenter i en kontrakt, kan 

regnskabsaflæggerne få hjælp til tolkningen af regnskabsstandarden ud fra f.eks. fortolkningsbidraget IFRIC 

18, som vedrører overdragelse af aktiver fra kunder eller ud fra den amerikanske regnskabspraksis US GAAP 

ved brug af standarden ASC 605-25. ASC 605-25 er mange punkter mere fyldestgørende i sammenhæng med 

identificering af delkomponenter i en kontrakt, i forhold til IAS 18 (EY, A closer look, 2016, s. 72). 

     IFRS 15 giver således mere vejledning for, hvordan de separate leveringsforpligtelser skal identificeres end 

IAS 18. I både IAS 18 og i IFRS 15 er det afgørende for virksomheden, at få defineret, hvad det er for en 

kontrakt, som omsætningen kommer fra. Dog adskiller IFRS 15 sig bl.a. i forhold til IAS 18 ved at vejlede 

omkring varer eller tjenesteydelser af særskilt karakter i IFRS 15 afsnit 23. Dette afsnit beskriver at en vare 

eller en tjenesteydelse af særskilt karakter har samme mønster for overdragelse til kunden hvis, begge disse 

kriterier er opfyldt: 

- a) Hver særskilt vare eller tjenesteydelse i rækken af varer eller tjenesteydelser, som virksomheden 

har indgået kontrakt om, som skal overdrages til kunden, hvis de opfylder kriterierne i afsnit 35 for en 

leveringsforpligtelse, der opfyldes over tid. 

 

- b) Det er den samme metode som benyttes til målingen af en virksomheds fremskridt hen imod at 

leveringsforpligtelsen er fuldstændig fuldført, til at overdrage hver særskilt vare eller tjenesteydelse i 

rækken til kunden, jævnfør afsnit 39-40. 

     De selskaber som har anvendt IAS 18, men som har brugt fortolkningsbidraget IFRIC 18, som vedrører 

overdragelse af aktiver fra kunder til vejledning for indregning af omsætning, vil opleve en mindre påvirkning 
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i forbindelse med implementeringen af IFRS 15, da kriterierne i IFRS 15 minder meget om kriterierne i IFRIC 

18 afsnit 15. Ligeledes er det med selskaber som har anvendt vejledning fra ASC 605-25, da kriterierne i denne 

vejledning også minder om IFRS 15’s. Regnskabsstandarderne er nogenlunde ens mht., at varen eller ydelsen 

skal skabe værdi for en kunde alene eller med anden tilgængelig ydelse eller vare. 

     Med IFRS 15 skal nogle selskaber sandsynligvis separere elementerne i højere grad, ved kontrakter med 

flere elementer, end det gøres på nuværende tidspunkt under IAS 18. De nye klarere vejledninger i bl.a. IFRS 

15 afsnit 22 og 27, medfører at der er mere vejledning på området omkring opdeling af leveringsforpligtelserne 

og separering af elementerne i en kontrakt. Dette vil højst sandsynligt medføre, at indregningen vil ske mere 

ensartet i selskaberne og i brancherne imellem end det hidtil er blevet gjort. 

 

5.3. Trin 3: Fastlæggelse af vederlaget – Analyse af forskelle og ligheder 

Trin nummer 3 i fem-trins-modellen vedrører fastlæggelse af vederlaget. Efter IAS 18 skal omsætning måles 

til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag (IAS 18 afsnit 9). Desuden skal der i forbindelse 

med indregningen til dagsværdi af det modtagne eller tilgodehavende vederlag, tages hensyn til eventuelle 

forhandlerrabatter og mængderabatter ydet af virksomheden, (IAS 18 afsnit 10). Dog specificerer IAS 18 ikke, 

hvorledes den totale transaktionspris skal fordeles på de forskellige delkomponenter. 

     I IFRS 15 skal virksomheden identificere transaktionsprisen for kontrakten (IFRS 15 afsnit 47), efter de 

separate leveringsforpligtelser i kontrakten er blevet identificeret (IFRS 15 afsnit 27). Selve transaktionsprisen 

er det vederlag, som en virksomhed forventer at være berettiget til, som betaling for overdragelse af aftalte 

varer eller tjenesteydelser til en kunde, fratrukket beløbet, der er inddrevet på vegne af tredjeparter. Vederlaget 

kan både være fast, variabelt eller en kombination heraf (IFRS 15 afsnit 47). 

 

5.3.1. Fastsættelse af vederlaget – Fast vederlag 

Er transaktionsprisen fastlagt i kontrakten, vil selve fastlæggelsen af transaktionsprisen ikke ændre sig 

væsentligt ved indregning efter IAS 18 i forhold til indregning efter IFRS 15. Typisk vil en fast transaktionspris 

fremgå af kontrakten, og der vil således normalt ikke være meget tvivl omkring transaktionsprisen. 

     Er transaktionsprisen derimod variabel eller består den af en fast pris samt et variabelt element, vil 

fastlæggelsen af transaktionsprisen være mere kompleks, og her kan prisen blive forskellig, alt efter om den 

indregnes ved brug af IAS 18 eller IFRS 15.  
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5.3.2. Fastsættelse af vederlaget – Variabelt vederlag 

Variable elementer i en transaktionspris, indregnes efter IAS 18 når det er sandsynligt, at virksomheden vil 

modtage de økonomiske fordele forbundet med transaktionen, og når disse kan måles pålideligt (IAS 18 afsnit 

14 og 20). Efter IFRS 15 skal virksomheden estimere den variable transaktionspris, ud fra hvad virksomheden 

forventer at være berettiget til at modtage for overdragelsen af varer eller tjenesteydelser (IFRS 15 afsnit 50).  

Derudover skal virksomheden kun medregne det variable vederlag, hvis det er meget sandsynligt, at der ikke 

skal ske en væsentlig tilbageførsel af den indregnede omsætning i forbindelse med estimeringen (IFRS 15 

afsnit 56). 

     Således er det en ny måde at indregne variable vederlag efter IFRS 15, hvilket kan have betydning for 

indregningen for nogle selskaber. Hvor det i IAS 18 er et krav til indregning af de variable vederlag, at de 

økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og at vederlaget skal kunne måles pålideligt, så er det i IFRS 15 

et krav at det er meget sandsynligt, at der ikke sker en væsentlig tilbageførsel af den indregnede omsætning. 

Desuden måles og estimeres der på størrelsen af en eventuel tilbageførsel af omsætning, der kan forekomme, 

når der indregnes efter IFRS 15, hvorimod at man efter IAS 18 estimerer på, hvor sandsynligt det er at 

virksomheden vil modtage de økonomiske fordele. Disse ændrede krav til måling og indregning af de variable 

elementer i en kontrakt kan have en effekt alt efter, hvorledes selskaberne vurderer vilkårene i den enkelte 

kontrakt. 

     Begrænsningen i forbindelse med indregning af de variable vederlag i sammenhæng med IFRS 15, kan få 

betydning for flere virksomheder da begrænsningen kan omfatte flere forskellige typer vederlag, hvor de måske 

ikke tidligere er blevet vurderet som værende variable (PwC, Regnskabshåndbog 2016, s. 362). 

 

5.4. Trin 4: Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser – Analyse af 

forskelle og ligheder 

Efter at vederlagets størrelse er blevet fastsat i trin 3 i fem-trins-modellen efter IFRS 15, så skal man i trin 4 

allokere vederlaget ud til de tilhørende leveringsforpligtelser, så vederlaget afspejler de leverede varer og/eller 

tjenesteydelser, som er blevet leveret. Gennemgangen af kriterierne for trin 4 er blevet gennemgået i afsnit 

4.4.4. 

     Når transaktionsprisen skal allokeres til de enkelte leveringsforpligtelser, kan det få betydning for 

indregningen, om det sker efter IFRS 15 eller de nuværende regnskabsstandarder. IFRS 15 afsnit 76 beskriver 

at allokeringen skal ske efter den relativ isoleret salgspris, som virksomheden skal fastsætte ved kontraktens 

indgåelse for den specifikke vare eller tjenesteydelse. Den isoleret salgspris er defineret som den salgspris, 

som en virksomhed har aftalt at sælge en vare eller tjenesteydelse separat til en kunde. Det er den observerede 
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pris på en f.eks. en vare, som sælges separat under lignende omstændigheder og til tilsvarende kunder, som er 

den mest optimale indikation på en isoleret salgspris jf. IFRS 15 afsnit 77. 

     Ved brug af den nuværende regnskabsstandard i IAS 18, måles omsætningen til dagsværdi jf. IAS 18 afsnit 

9. Ved brug af IAS 18, skal der anvendes IFRS 13, til at estimere dagsværdien. Dagsværdi defineres som den 

pris, der opnås ved salg af et aktiv, eller ved betaling for at overdrage en forpligtelse imellem forskellige 

markedsdeltagere, på målingstidspunktet ved en normal transaktion (IFRS 13 afsnit 9). Ved selve målingen af 

vederlaget er der altså ikke den store forskel mellem den nuværende regnskabsregulering, hvor det skal ske til 

dagsværdi, og efter IFRS 15, hvor vederlaget skal sætte efter den isoleret salgspris. 

     Vedrørende selve allokeringen af vederlaget ved kontrakter med flere leveringsforpligtelser, har IAS 18 

ikke en vejledning ligesom IFRS 15, til hvorledes allokeringen skal ske, og dette kan således medføre en 

væsentlig forskel i allokeringen af vederlagene. Pga. den manglende vejledning vedrørende allokering af 

leveringsforpligtelser under de nuværende regnskabsstandarder, kan virksomhederne bl.a. bruge vejledning fra 

fortolkningsbidraget IFRIC 13 afsnit 5 til 7, som vejleder om, at allokeringen kan ske efter den relative 

dagsværdimetode eller efter residualmetoden (EY, A closer look, 2016, s. 162) (KPMG, Revenue Telecoms, 

2016, s. 101). IFRIC 13 vejleder ikke omkring et hierarki, for hvilken metode man helst bør anvende. Derfor 

må virksomhederne må selv foretage denne vurdering ud fra de tilgængelige oplysninger, så allokeringen 

kommer til at passe så godt som muligt. 

     Selskaberne i telebranchen anvender ofte en relativ dagsværdimetode, der er korrigeret med den 

indregningsmetode som hedder contingent revenue cap, når de skal allokere transaktionspriser på kontrakter 

med flere leveringsforpligtelser, efter de nuværende regnskabsstandarder (PwC, Revenue Communications, 

2014, s. 8 og 9) (Deloitte, Telecom Navigating, 2014, s. 4). Contingent revenue cap kommer sig af den 

amerikanske vejledning ASC 605-25 (EY, Revenue Telecommunications, 2014, s. 16). Efter de nuværende 

regnskabsstandarder er det også muligt at indregne omsætningen fra en ydelse tilknyttet en vare, efterhånden 

som ydelsen leveres, hvilket er illustreret i IAS 18’s illustrative examples afsnit 11. 

 

5.4.1. Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser – Kontrakter med en enkelt leveringsforpligtelse 

I forbindelse med allokeringen af vederlaget til leveringsforpligtelser ved brug af IAS 18 i forhold til IFRS 15, 

vil der ikke være væsentlige forskelle ved kontrakter med en enkelt leveringsforpligtelse, da de allokeringen 

vil ske nogenlunde ens (EY, A closer look, 2016, s. 160). Dog kan der være væsentlige forskelle i forbindelse 

med indregningen af omsætningen, ved kontrakter som indeholder flere leveringsforpligtelser. 
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5.4.2. Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser – Kontrakter med flere leveringsforpligtelser 

Som nævnt i afsnit 5.4. har IAS 18 ikke nogen konkret vejledning til allokering af vederlaget for kontrakter 

med flere leveringsforpligtelser, og selskaberne i telebranchen indregner ofte efter den relativ 

dagsværdimetode, der er korrigeret med contingent revenue cap, når de skal allokere transaktionspriser (PwC, 

Revenue Communications, 2014, s. 8-9) (Deloitte, Telecom Navigating, 2014, s. 4). Contingent revenue cap 

muliggør, at teleselskaber kan begrænse det beløb, som bliver allokeret til f.eks. en leveret vare som kunne 

være en mobiltelefon, og beløbet bliver allokeret om til elementer i kontrakten, som ikke er afhængigt af at der 

leveres ekstra varer eller ydelser, som f.eks. et mobilabonnement (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 

8) (KPMG, Revenue Telecoms, 2016, s. 107). På den måde bliver en del af omsætningen vedrørende 

mobiltelefonen udskudt, og bliver først indregnet i omsætningen i sammenhæng med leveringen af 

tjenesteydelserne til mobilabonnementet. Indregning efter contingent revenue cap bliver illustreret i det 

praktiske eksempel 1 i afsnit 6.2.1. 

     Ved brug af IFRS 15 ved en kontrakt med flere leveringsforpligtelser, bliver det samlede vederlag for 

leveringsforpligtelser allokeret ud på de identificerede leveringsforpligtelser, baseret på deres isolerede 

salgspriser. Selve omsætningen bliver indregnet når hver leveringsforpligtelse bliver opfyldt (EY, Applying 

Telecom, 2015, s. 19). Således medfører dette, eksempelvis ved salg af en mobiltelefon med et tilhørende 

telefonabonnement med 2 års binding, at en større del af vederlaget vil blive allokeret hen til mobiltelefonen, 

og en mindre del til abonnementet ved indregning efter IFRS 15. Modsat vil der blive allokeret et mindre 

vederlag til telefonen, ved brug af de nuværende regnskabsstandarder, i forhold til indregning efter IFRS 15, 

og et større vederlag vil blive allokeret til abonnementsydelserne ved indregning efter de nuværende 

regnskabsstandarder (EY, Applying Telecom, 2015, s. 19). 

     Ved brug af IFRS 15 skal der anvendes observerbar information til allokeringen af vederlaget, hvis den er 

tilgængelig. Ellers er de nødt til at estimere beløbene, ud fra den information som er rimelig tilgængelig. 

Estimeringsmetoderne kan bl.a. ske ud fra den justeret markedsvurderingsmetode, eller ud fra de forventede 

omkostninger plus avance-metoden (EY, Applying Telecom, 2015, s. 20). Metoderne er gennemgået i afsnit 

4.4.4. Dette kan således give udfordringer, når vederlagene til de forskellige leveringsforpligtelser skal 

estimeres. 

     Teleselskaberne skal også forholde sig til, når der anvendes prisreguleringer og rabatter i forbindelse med 

leveringsforpligtelserne. Disse skal medtages ved vurderingen af de isolerede salgspriser, og det kan være 

nødvendigt at selskaberne får opdateret deres informationssystemer og -processer, således at de kan holde styr 

de mange nye informationer, som IFRS 15 skal bruge i forbindelse med allokering af vederlaget. Dette kan 

især blive en udfordring for teleselskaber, som er kendetegnet ved at have mange forskellige kontrakter, som 

ofte består af pakkeløsninger med f.eks. både telefoner og abonnementer, hvor der tit kan forekomme 

prisændringer i forbindelse med tilbuddene (EY, Applying Telecom, 2015, s. 20-21). 
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     Som nævnt i afsnit 4.2. kan IFRS 15 blive implementeret på en portefølje af kontrakter eller 

leveringsforpligtelser, hvis de bl.a. har sammenlignelige egenskaber (IFRS 15 afsnit 4). Selskaberne skal dog 

tage højde for alt den information, som skal indsamles fra deres kontrakter i forbindelse med implementeringen 

af IFRS 15. Selvom teleselskaberne skulle vælge at implementere IFRS 15 på porteføljer af kontrakter, kan 

det kræve et enormt stort stykke arbejde på grund af teleselskabernes mange kontrakter, som ofte er meget 

forskellige (EY, Applying Telecom, 2015, s. 20-21).  

     Allokeringen af vederlaget kan også have effekt på en rabat, der kan være indregnet i transaktionsprisen 

med flere varer eller tjenesteydelser. Efter de nuværende regnskabsstandarder er der ikke specifik vejledning 

til, hvorledes selskaber skal allokere rabatter. Et selskab kan allokere rabatten efter den relative 

dagsværdimetode, hvor rabatten fordeles udover alle leveringsforpligtelserne, eller selskabet kan vælge at 

bruge residualmetoden, hvor rabatten bliver allokeret direkte til den leverede forpligtelse (KPMG, Revenue 

Telecoms, 2016, s. 110). 

     Efter IFRS 15 skal selskaberne allokere en rabat forholdsmæssigt til alle leveringsforpligtelserne i 

kontrakten jf. IFRS 15 afsnit 81, medmindre at kriterierne i IFRS 15 afsnit 82 er opfyldt. Disse kriterier er 

blevet gennemgået i afsnit 4.4.4. Rabatten kan således også have en markant betydning for, hvordan vederlaget 

bliver allokeret i forhold til leveringsforpligtelserne.     

     Således vurderes det overordnet, at implementeringen af IFRS 15, kan få en relativt stor effekt for selskaber 

inden for telebranchen, vedrørende allokering af vederlag ved kontrakter med flere leveringsforpligtelser. Som 

nævnt skyldes det bl.a., at IAS 18 ikke har nogen specifik vejledning på området for allokering af vederlag, så 

selskaberne kan på nuværende tidspunkt bruge forskellige fortolkningsbidrag og lignende som vejledning. 

Mange af teleselskaberne anvender en dagsværdimetode, der er korrigeret med indregningsmetoden contingent 

revenue cap, og IFRS 15 allokerer ikke vederlaget på samme måde. Teleselskaberne skal desuden forholde sig 

til prisreguleringer og lignende til de enkelte leveringsforpligtelser, hvilket kræver et omfattende 

informationssystem, som højst sandsynligt skal opdateres i forbindelse med ændringerne i IFRS 15. Desuden 

bliver rabat heller ikke allokeret på samme måde efter de nuværende regnskabsstandarder i forhold til 

allokeringen efter IFRS 15, hvilket vil blive gennemgået i det praktiske eksempel 1 i afsnit 6.2.1. 

 

5.5. Trin 5: Indregning af omsætning når eller i takt med, at leveringsforpligtelser 

opfyldes – Analyse af forskelle og ligheder 

Trin 5 i fem-trins-modellen vedrører, hvornår de identificerede leveringsforpligtelser, fra de tidligere trin, kan 

indregnes. Der lægges bl.a. vægt på om det sælgende selskab har overført kontrollen med varerne eller 

tjenesteydelserne, og om virksomheden har identificeret de tilhørende leveringsforpligtelser. 
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5.5.1. Kontrolbegrebet 

I sammenhæng med kontrolbegrebet fokuseres, der på overgangen af væsentlige risici og afkast tilknyttet 

ejendomsretten til varen eller tjenesteydelsen, i forbindelse med indregning af omsætning efter IAS 18 (IAS 

18 afsnit 14). Dette indregningskriterium afviger fra IFRS 15, hvor omsætningen skal indregnes når 

leveringsforpligtelsen vurderes som værende opfyldt, ved at der bliver overdraget en vare eller en 

tjenesteydelse fra sælger til køber. Aktivet overdrages i takt med at kunden opnår kontrollen over aktivet (IFRS 

15 afsnit 31). Kontrollen vedrører om køber har opnået muligheden for at benytte sig af aktivet, og opnå 

samtlige resterende fordele af aktivet. Desuden indebærer kontrollen, at man har mulighed for at forhindre 

andre parter i at styre anvendelsen af aktivet (IFRS 15 afsnit 33). 

     Ved indregning efter IAS 18 bliver omsætningen opdelt efter, om der er tale om en vare eller tjenesteydelse 

som indregningen vedrører. I IFRS 15 er det ikke afgørende, om det er en vare eller en tjenesteydelse, men det 

er imod afgørende om omsætningen skal indregnes på et bestemt tidspunkt, eller om den skal indregnes over 

tid (IFRS 15 afsnit 35). Er leveringsforpligtelsen ikke umiddelbart opfyldt, så skal det vurderes, hvorvidt der 

er indikationer på, at kunden har opnået kontrollen. 

     Tidspunktet for, hvornår der sker en overførsel af risici og afkast, der er knyttet til en vare eller 

tjenesteydelse, er ofte ved levering af varen eller tjenesteydelsen, efter de nuværende regnskabsstandarder. 

Typisk vil leveringen af varen eller tjenesteydelsen også være det tidspunkt, hvor kontrollen over varen eller 

tjenesteydelsen overgår fra sælger til køber efter IFRS 15. Der kan selvfølgelig være undtagelser til dette og 

leveringsbetingelserne spiller også ind, men i mange situationer vil leveringsforpligtelserne således være 

opfyldt på samme tidspunkt, lige meget om man indregner efter IAS 18 eller IFRS 15. 

     Hvornår overgangen af kontrollen over varen eller tjenesteydelsen anses for at være sket efter IFRS 15, kan 

enten være fra det tidspunkt hvoraf sælger overgiver kontrollen, eller når køber opnår kontrollen. Ofte vil dette 

ske på samme tidspunkt, men der skal tages afsæt i det tidspunkt, hvor kunden opnår kontrollen, i forbindelse 

med afgørelsen af, hvornår kontrollens overgang sker (IASB, Basis for Conclusion, 2014, s. 37, afsnit BC121). 

     Årsagen til at IFRS 15 har ændret kriteriet for indregning af omsætning fra i IAS 18 at være baseret på 

overgang af risici og fordele (IAS 18 afsnit 14), til i IFRS 15 at handle om hvornår kunden opnår kontrollen 

over varen eller tjenesteydelsen (IFRS 15 afsnit 31) skyldes følgende forhold (IASB, Basis for Conclusion, 

2014, s. 35, afsnit BC118): 

- a) For at indregningskriteriet for omsætningen skal stemme overens med den eksisterende definition i 

begrebsrammen. 
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- b) For at selskaberne som benytter IFRS 15 og indregningskriteriet får lettere ved at vurdere, hvornår 

overgangen af kontrollen er sket, således at indregningen sker mere ensartet på tværs af de forskellige 

selskaber og brancher. 

 

- c) Hvis man anvender overgangen af fordele og risici som indregningskriterium, kan det skabe konflikt 

i forhold til identifikation af leveringsforpligtelser med IFRS 15. 

     Dette medfører at der undgås problemstillingen, hvor et selskab bibeholder noget risiko i forbindelse med 

overdragelse af aktiver eller tjenesteydelser, hvor det kan være svært at vurdere, hvorvidt den væsentligste del 

af risikoen er overgået, som det er tilfældet under IAS 18. IFRS 15’s kontrolbegreb fremstår derfor som en 

positiv ændring i forhold til indtægtskriteriet, og dette vil umildbart medføre færre skøn, da man ikke skal 

vurdere på risikoens overgang. 

     Det kan være svært at vurdere, hvor stor effekten af ændringen i indregningskriteriet vil være i praksis eller 

hvorvidt, der blot er tale om en ændring, som kun vil have en teoretisk effekt. Det vil dog ofte være ved levering 

af varen eller tjenesteydelsen at risici og afkast, der er knyttet til varen eller tjenesteydelsen, overgår fra 

teleselskabet til kunden under IAS 18. På samme måde vil det også ofte være ved levering, at kontrollen over 

varen eller tjenesteydelse overgår til kunden efter IFRS 15. Der kan dog forekomme undtagelser til, om det er 

levering som afgør overgangen af risici, afkast og kontrol, hvis der f.eks. er aftalt andre leveringsbetingelser. 

     Umiddelbart vurderes ændringen i kontrolbegrebet ikke som værende et område, der vil have stor 

regnskabsmæssig effekt. Ændringen vil dog medføre, at antallet af skøn i forbindelse med vurdering af 

overgangen af risici og afkast for varen eller tjenesteydelsen, vil blive reduceret med IFRS 15’s kontrolbegreb, 

hvilket vurderes som værende positivt. 

 

5.5.2. Indregning af omsætning over tid 

Med den nuværende regnskabsregulering, vurderes tidspunktet for hvornår omsætning skal indregnes, ud fra 

hvilken type af kontrakt der er tale om. Der ses således på, om der er tale om en vare, en tjenesteydelse eller 

en entreprisekontrakt. Entreprisekontrakter skal som udgangspunkt indregnes efter IAS 11. 

     Om omsætningen skal indregnes efter IAS 11 eller IAS 18, kan have en meget stor effekt på 

indregningstidspunktet. Indregning af omsætning fra en entreprisekontrakt skal gøres ud fra 

færdiggørelsesgraden ved afslutningen af regnskabsåret. Ligeledes skal tjenesteydelser også indregnes løbende 

ud fra færdiggørelsesgraden ved regnskabsårets afslutning, hvilket er nærmere gennemgået i afsnit 3.1.1.2. Er 

der tale om en vare, skal omsætningen indregnes efter IAS 18, hvor det er overgangen af risici og fordele, som 

er afgørende for indregningen. 
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     I IFRS 15 gennemgås indregning af omsætning over tid i afsnit 35, som oplister 3 kriterier, og hvis ét af 

disse er opfyldt, skal omsætningen indregnes over tid. Kriterierne er også gennemgået i afsnit 4.4.5.1. 

     Første kriterie handler om at kunden modtager og forbruger fordelene ved de ydelser som sælger leverer, 

og forbruget sker i takt med at de bliver leveret af sælger. Dette kriterie retter sig hovedsageligt mod 

tjenesteydelser, da det primært er ved tjenesteydelser, at kunden kan opnå fordele i takt med at virksomheden 

opfylder aftalen. Umiddelbart vurderes kriteriet at henvende sig til rutinemæssige eller tilbagevende 

tjenesteydelser f.eks. ydelser inden for rengøring, hvor kundens modtagelse og samtidige forbrug af fordelene, 

i forhold til sælgers levering af arbejdet, er let at identificere (Wagnild og Larsen, 2015, s. 3).  Dette kriterie 

vil ikke skabe en stor regnskabsmæssig forskel til IAS 18, da tjenesteydelserne efter denne regnskabsstandard 

netop skal indregnes i takt med at de leveres efter produktionskriteriet. 

     Andet kriterie vedrører at virksomhedens ydelser skaber et aktiv eller forøger et aktivs værdi, og kunden 

opnår kontrol over aktivet, i takt med aktivet skabes eller dets værdi forøges. Dette kriterie henvender sig 

hovedsageligt til situationer, hvor der sker opførsel af et aktiv på kundens ejendom, f.eks. opførsel af typehuse 

på bygherrens grund (Wagnild og Larsen, 2015, s. 3). Dette kriterie vurderes ikke at ville medføre særligt store 

forskelle i forhold til IAS 18 og IAS 11, da kriteriet hovedsageligt vedrører kontrakter, der med nuværende 

regnskabsstandarder også bliver indregnet over tid. Betingelsen følger i høj grad samme princip som der findes 

i fortolkningsbidraget IFRIC 15 omkring opførsel af fast ejendom. Indtægterne skal indregnes løbende, hvilket 

i praksis vil svare til færdiggørelsesgraden, hvis de væsentligste risici og fordele tilknyttet ejerskabet af en 

ejendom, løbende overgår til køber (PwC, Regnskabshåndbog 2016, s. 354). 

     Det tredje kriterie, går ud på at virksomhedens ydelser ikke fremstiller et aktiv med en alternativ anvendelse 

over tid, og virksomheden har juridisk krav til at modtage vederlag for ydelser udført til dato. IFRS 15 afsnit 

36 angiver, at et aktiv skabt af en virksomheds ydelser, ikke har alternativ anvendelse for en virksomhed, hvis 

det ikke er muligt at benytte aktivet til anden anvendelse i forbindelse med skabelsen eller ved værdiforøgelse 

af aktivet. Et eksempel på dette kunne være, hvis et selskab bygger specialtilpasset kommunikationsudstyr, 

såsom en parabol, til private selskaber (Wagnild og Larsen, 2015, s. 5). Dette kriterie vil ikke medføre de store 

ændringer i forhold til IAS 18, hvor tilsvarende tjenesteydelser også vil blive indregnet over tid. 

     I IFRS 15 i forbindelse med vurderingen af om indregning af omsætning skal ske efter produktionsmetoden 

eller ej, skelnes der ikke længere imellem de forskellige typer af leveringer, og på den måde ensretter den mere 

indregningen. Kriterierne for, hvornår produktionsmetoden kan anvendes er ændret i IFRS 15, og det vurderes 

at kriterierne ikke er ligeså restriktive i forbindelse med indregning af omsætning løbende, som den nuværende 

regnskabspraksis har været. 

     Det vurderes, at IFRS 15 umiddelbart vil gøre det muligt for flere virksomheder at indregne omsætning 

over tid, ved hjælp af produktionsmetoden, end det tidligere var muligt efter IAS 11 og IFRIC 15. Dette skyldes 
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at IFRS 15 bl.a. introducerer nye måder at vurdere kontrakter med kunder på, og da indregningen efter IFRS 

15 fremstår mindre restriktiv end den nuværende regnskabsregulering (Wagnild og Larsen, 2015, s. 6). 

     Der er dog også den forskel, at man efter IFRS 15 kan indregne omsætning svarende til de påløbne 

omkostninger, på betingelse af at omsætningen ikke kan blive opgjort med rimelig sikkerhed, og såfremt disse 

omkostninger forventes at blive dækket via indtjening fra kontrakten på sigt (IASB, Basis for Conclusion, 

2014, s. 50, afsnit BC 180). Dette er ikke muligt efter de nuværende regnskabsstandarder. 

     Både efter IFRS 15 og den nuværende regnskabsregulering, skal løbende indregning af omsætning ske ud 

fra færdiggørelsesgraden på statusdagen, og omsætningen skal først indregnes når den kan opgøres pålideligt. 

Færdiggørelsesgraden kan opgøres på baggrund af input- og outputmetoder for både den nuværende 

regnskabsregulering og efter IFRS 15, og det vurderes således, at der ikke er væsentlige forskelle på hvordan 

færdiggørelsesgraden udregnes, selvom der er flere virksomheder som forventes at kunne indregne omsætning 

over tid ved brug af IFRS 15.  

 

5.6. Delkonklusion på analysen af forskellene mellem de nuværende 

regnskabsstandarder og IFRS 15 

I denne delkonklusion sammenfattes, de forskelle, der er fundet ved analysen af forskellen mellem de 

nuværende regnskabsstandarder og IFRS 15. Vurderingerne er blevet sammenfattet i en tabel, som redegør for 

forskellene, samt en vurdering af hvor markant en effekt implementeringen af IFRS 15 vil have på de 

forskellige regnskabsområder i forhold til de nuværende regnskabsstandarder. Vurderingerne laves med 

udgangspunkt i, hvor stor en effekt forskellene vil have for selskaber indenfor telebranchen. I tabellen er de 

områder, hvor det er vurderet at IFRS 15 ikke vil have nogen effekt eller en mindre effekt, markeret med grønt. 

De områder som har en mellem effekt, eller hvor det vurderes svært præcist at sige, hvor stor en effekt 

ændringen vil have er markeret med gult. Og de områder, hvor det vurderes at IFRS 15 vil have en markant 

effekt på områder for indregning af omsætning, er markeret med rødt. 
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Afsnit Ligheder og forskelle

Vurdering af om eventuelle forskelle vil 

få en markant effekt, i forbindelse med 

indregning af omsætning for 

teleselskaber
Trin 1: Identifikation af 

kontrakten:

 Definition af omsætning

Ved definitionen af omsætning, lægger IFRS 15 vægt på, at 

omsætningen skal kunne henføres til en kontrakt. Denne ændring 

fremstår dog mere som en præcisering af definitionen, frem for en 

decideret ændring af definitionen. Det vurderes således, at denne 

forskel ikke vil medføre de store ændringer bl.a. for selskaber 

indenfor telebranchen, da definitionen under IAS 18 og IFRS 15, 

begge lægger vægt på, at indtægterne vedrørende omsætning skal 

komme fra virksomhedens ordinære aktiviteter.

Det vurderes at ændringen i definitionen 

af omsætning, ikke umiddelbart vil få en 

markant effekt i forbindelse med 

indregning af omsætning, ved 

implementeringen af IFRS 15.

 Modifikationer til kontrakter

IAS 18 har ikke nogen videre vejledning for, hvordan modifikationer 

til kontrakter skal indregnes. IAS 11 har dog vejledning på området. 

Der er nogenlunde ens betingelser for, hvornår en modifikation af 

en kontrakt skal indregnes som en separat kontrakt efter IAS 11 og 

IFRS 15. Dog har den manglende vejledning på området gjort, at 

selskaberne kan have tolket reglerne for indregning af 

kontraktmodifikationer temmelig forskelligt. Implementeringen af 

IFRS 15, kan således godt påvirke nogle af de selskaber, som har 

benyttet sig af en tolkning der afviger væsentligt fra IFRS 15's 

vejledning.

Det vurderes at for nogen selskaber vil 

IFRS 15's ændringer ikke have en 

markant effekt i forhold til kontrakt-

modifikationer, og for andre vil de. De 

selskaber som har indregnet 

kontraktmodifikationer efter en 

vejledning, der afviger fra IFRS 15's 

indregningsmetode, vil dog kunne blive 

påvirket væsentligt i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 15.

Trin 2: Identifikation af 

separate 

leveringsforpligtelser:

Identifikation af separate 

leveringsforpligtelser

I IAS 18 står der, at virksomheder skal finde separate 

leveringsforpligtelser, men regnskabsstandarden forklarer ikke, 

hvordan delkomponenterne identificeres. Derfor har nogen 

selskaber valgt at bruge vejledning fra ASC 605-25 eller fra 

fortolkningsbidraget IFRIC 18. De selskaber som har valgt at bruge 

vejledning fra disse standarder og fortolkningsbidrag, vil opleve en 

mindre påvirkning i forbindelse med implenteringen af IFRS 15, 

vedrørende identifikation af separate leveringsforpligtelser, da 

vejledningerne minder meget om vejledningen i IFRS 15. De 

selskaber som har brugt andre vejledninger, vil kunne risikere at 

skulle lave korrektioner i forhold til deres separering af 

leveringsforpligtelser.

Hvis selskaberne har brugt vejledning, i 

forbindelse med identificering af 

delkompenterne ved identifikation af 

separate leveringsforpligtelser, som 

afviger væsentlig i forhold til 

vejledningen i ASC 605-25 eller IFRIC 18, 

så vil IFRS 15 kunne have en effekt på 

deres kontrakter. Ellers så minder 

indregningen efter de nævnte 

regnskabsstandarder meget om 

vejledningen i IFRS 15.

Tabel til delkonklusionen til analyse af forskellene mellem IAS 18 og IFRS 15.



48 

 

 

 

Afsnit Ligheder og forskelle

Vurdering af om eventuelle forskelle vil 

få en markant effekt, i forbindelse med 

indregning af omsætning for 

teleselskaber

Trin 3: Fastlæggelse af 

vederlaget:

Fastlæggelse af vederlaget - 

Fast vederlag

IAS 18 afsnit 9 beskriver hvordan omsætning skal måles til værdien 

af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Ved et fastlagt 

vederlag som fremgår af kontrakten, vil transaktionsprisen 

umiddelbart ikke ændre sig ved indregning efter regnskabsreglerne i 

IFRS 15 i forhold til indregning ved brug af IAS 18. 

Transaktionsprisen vil fremgå af kontrakten, og der vil således ikke 

være tvivl omkring denne.

Ved et fast vederlag, som fremgår af 

kontrakten, vurderes det at der ved 

indregning efter IFRS 15 i forhold til IAS 

18, ikke vil være nogen markant ændring 

på området, i forhold til fastlæggelse af 

selve vederlaget.

Fastlæggelse af vederlaget - 

Variablet vederlag

Ved variable elementer i vederlaget, skal de efter IAS 18 indregnes 

når det er sandsynligt, at virksomheden vil modtage de økonomiske 

fordele forbundet med transaktionen, og når disse kan blive målt 

pålideligt. Ved brug af IFRS 15 skal selskabet estimere 

transaktionsprisen, ved de variable elementer i vederlaget, ud fra 

hvad selskabet forventer at være berettiget til i forbindelse med 

overdragelse af varer eller tjenesteydelser. Således skal de variable 

elementer indregnes, efter andre kritierier under IFRS 15 i forhold til 

IAS 18. Dette kan således få en effekt, i forbindelse med 

fastlæggelse af det variable vederlag for nogle selskaber, ved brug 

af IFRS 15.

Da fastlæggelse af det variable vederlag, 

skal ske efter nogle andre kriterier ved 

brug af IFRS 15 i forhold til IAS 18, 

vurderes dette godt at kunne have effekt 

for nogle selskaber, ved 

implementeringen af IFRS 15.

Trin 4: Allokering af 

vederlaget til 

leveringsforpligtelser:

Allokering af vederlaget til 

leveringsforpligtelser - 

Kontrakter med en enkelt 

leveringsforpligtelse

Ved brug af IAS 18, er der ikke en klar vejledning for allokering af 

leveringsforpligtelser. Dog er det muligt at bruge vejledning fra bl.a. 

fortolkningsbidraget IFRIC 13. IFRS 15 præciserer derimod, hvordan 

allokeringen skal ske efter IFRS 15 afsnit 76. Dog vil allokeringen 

ske nogenlunde ens ved kontrakter med kun én 

leveringsforpligtelse.

Det vurderes at implementeringen af 

IFRS 15, vedrørende allokeringen af 

vederlaget ved kontrakter med kun én 

leveringsforpligtelse, ikke vil medføre 

nogen markant ændring, da allokeringen 

her vil ske nogenlunde ens efter de 

nuværende regnskabsstandarder og IFRS 

15.

Allokering af vederlaget til 

leveringsforpligtelser - 

Kontrakter med flere 

leveringsforpligtelser

Som nævnt ovenover under kontrakter med en enkelt 

leveringsforpligtelse, har IFRS 15 en grundig vejledning vedrørende 

allokering af leveringsforpligtelser, hvorimod IAS 18 ikke har det, og 

der derfor typisk bruges vejledning fra andre fortolkningsbidrag og 

lignende. IFRS 15 vil dog umiddelbart få en markant effekt, på 

allokeringen af transaktionspriser for teleselskaber, da IFRS 15 bl.a. 

allokerer anderledes end den relative dagsværdimetode korrigeret 

med contingent revenue cap. Desuden kan rabat allokeres 

forskelligt, efter de nuværende regnskabsstandarder i forhold til 

IFRS 15. Det vurderes også, at teleselskaberne vil få behov for at 

ajourføre deres informationssystemer, til de mange nye 

informationer, som IFRS 15 kræver i forbindelse med at sætte den 

isoleret salgspris.

Det vurderes, at implementeringen af 

IFRS 15 umiddelbart vil få en markant 

effekt for selskaber indenfor 

telebranchen, i forhold til allokering af 

vederlaget til leveringsforpligtelser. 

Dettes skyldes bl.a. forskellen i 

allokering af vederlag, rabat og 

informationsbehovet til de isoleret 

salgspriser, som er anderledes ved 

indregning efter IFRS 15 i forhold til de 

nuværende regnskabsstandarder.

Tabel til delkonklusionen til analyse af forskellene mellem IAS 18 og IFRS 15.



49 

 

 

 

6. Analyse af hvilken påvirkning IFRS 15 vil have på selskaber inden 

for telebranchen 

I dette afsnit vil der blive analyseret på hvilke påvirkning, IFRS 15 vil have på selskaber inden for telebranche, 

i forhold til de ændringer som IFRS 15 medfører, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder ved 

indregning af omsætning. I analysen i afsnit 5 blev forskellene imellem de nuværende regnskabsstandarder og 

IFRS 15 fundet, og de områder, hvor det vurderes at IFRS 15 vil have en henholdsvis mellem og markant 

effekt på indregning af omsætning, blev markeret med henholdsvis gult og rødt i tabellen i delkonklusionen i 

afsnit 5.6. 

     Som det tidligere er nævnt, er det som er karakteristisk for telebranchen, er at der er mange kunder og disse 

vil ofte have forskellige kontrakter med teleselskaberne. Der sker en stor udskiftning af kunderne, og der 

Afsnit Ligheder og forskelle

Vurdering af om eventuelle forskelle vil 

få en markant effekt, i forbindelse med 

indregning af omsætning for 

teleselskaber

Trin 5: Indregning af 

omsætning når eller i takt 

med, at leveringsforpligtelser 

opfyldes:

Kontrolbegrebet

IAS 18 fokuserer på overgangen af væsentlige risici og afkast, 

tilknyttet ejendommensretten til varen eller tjenesteydelsen i 

forbindelse med kontrolbegrebet. IFRS 15 derimod, fokuserer på at 

kontrol over en udlovet vare eller tjenesteydelse, afhænger af 

kundens mulighed for at anvise brugen af, og opnå de resterende 

fordele af aktivet. Efter IAS 18, kan det være svært at vurdere 

præcist, hvornår risikoen er overgået, og her giver IFRS 15 mere 

vejledning, hvilket nok vil føre til færre skøn, hvilket fremstår 

positivt. Da levering ofte vil være tidspunktet for overgangen af 

risici og afkast for varen, og tilsvarende vil det også ofte være ved 

levering at kontrollen overgår, vurderes det ikke umiddelbart som 

værende en ændring, der vil have meget stor regnskabsmæssig 

påvirkning. Dog kan det være svært præcist at vurdere effekten af 

ændringen.

Det er umiddelbart svært at vurdere, hvor 

stor effekt det nye kontrolbegreb efter 

implenteringen af IFRS 15 vil have, men 

umiddelbart vurderes det ikke som 

værende en ændring, der vil have en 

meget stor regnskabsmæssig effekt.

Indregning af omsætning 

over tid

Indregning af omsætning over tid, skal efter de nuværende 

regnskabsstandarder enten ske efter IAS 18 eller IAS 11, alt efter 

hvilken type kontrakt, der er tale om. IFRS 15 fokuserer ikke på 

samme måde på typen af levering der er tale om, og derfor 

ensrettes indregningen mere efter IFRS 15. Kriterierne for 

indregningen efter produktionsmetoden er ændret, og fremstår ikke 

lige så restriktive efter IFRS 15, og det vurderes at det vil medføre at 

flere selskaber kan indregne omsætning over tid ved hjælp af 

produktionsmetoden, end ved de nuværende regnskabsstander. 

Vedrørende brug af færdiggørelsesgraden til indregning, vurderes 

der ikke at være væsentlige forskellige til brugen af denne, efter 

IFRS 15 i forhold til de nuværende regnskabsstandarder.

Det vurderes at implementeringen af 

IFRS 15 vil medføre, at flere selskaber 

kan indregne omsætning over tid, ved 

hjælp af produktionsmetoden, end det er 

muligt efter de nuværende 

regnskabsstandarder. Dog skal 

færdiggørelsesgraden opgøres 

nogenlunde på samme måde efter IFRS 

15 som under de nuværende 

regnskabsstandarder. Således vurderes 

det, at IFRS 15 kan få nogen effekt på 

dette område. 

Tabel til delkonklusionen til analyse af forskellene mellem IAS 18 og IFRS 15.
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forekommer ofte modifikationer til kontrakterne med kunderne vedrørende telefoni, bredbånd m.m. Ud fra 

disse karakteristika, er der valgt at undersøge følgende områder med praktiske eksempler, hvor det vurderes at 

IFRS 15 kan have en påvirkning af telebranchen: Identificering af separate leveringsforpligtelser, allokering 

af vederlaget til leveringsforpligtelser, kontraktmodifikationer og salg ved brug af indirekte salgskanaler og 

kontraktomkostninger. Desuden bliver der i afsnit 6.5. foretaget en videre analyse af IFRS 15’s påvirkning 

telebranchens regnskabsinformationer. 

 

6.1. Identificering af separate leveringsforpligtelser – Praktisk eksempel 

Teleselskaberne tilbyder ofte en masse forskellige pakkeløsninger, som typisk vil indeholde en mobiltelefon 

eller f.eks. en tablet, samt forskellige muligheder for abonnementsydelser indenfor internet og 

underholdningstjenester til produktet. Abonnementsydelserne vil ofte bestå af en mængde taletid, et antal sms-

beskeder man kan sende, en mængde dataforbrug på nettet samt forskellige underholdningstjenester. Ofte 

tilbyder teleselskaberne også forskelligt tilbehør f.eks. høretelefoner eller andet, på tilbud eller gratis, på 

betingelse af at kunden indgår i en aftalen om f.eks. et mobilabonnement. 

     Ligesom det er nævnt i afsnit 4.4.2. og i afsnit 5.2., er det vigtigt i forbindelse med IFRS 15 at identificere 

varerne og ydelserne i kontrakterne, for at kunne vurdere, hvorvidt de udgør en samlet eller separate 

leveringsforpligtelser. 

     Da teleselskaberne har mange forskellige pakkeløsninger, som ofte er kontrakter med flere elementer, vil 

der i nedenstående eksempel blive gennemgået identificeringen af de enkelte leveringsforpligtelser i forhold 

til IFRS 15 som regnskabsstandard. 

 

6.1.1. Praktisk eksempel – Identifikation af leveringsforpligtelser i en kontrakt med flere elementer: 

 

 

 

Eksemplet vedrører en kunde som køber en pakkeløsning, med en mobiltelefon og et mobilabonnement hos 

et teleselskab. Det er en forudsætning i eksemplet, at kunden har underskrevet kontrakten med 

teleselskabet, og at kunden har fået ret til mobiltelefonen og mobilabonnementet. Betingelserne vedrørende 

betaling fremgår af kontrakten, og de ansatte i teleselskabet har vurderet har det er sandsynligt, at de vil 

modtage betaling for pakkeløsningen. Forudsætningen i eksemplet medfører at køber lever op til IFRS 15’s 

definition af en kontrakt, i IFRS 15 afsnit 9, som er gennemgået i afsnit 4.4.1. Desuden er det forudsætning 

at indregningskriterierne i IAS 18 afsnit 14 vedrørende salg af varer og IAS 18 afsnit 20 vedrørende salg af 

tjenesteydelser er opfyldt som er gennemgået ovenover i afsnit 3.1.1.1. og 3.1.1.2.
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 - En mobiltelefon for 6.899 kr. kontant.

 - Et mobilabonnement med 5 GB data og fri tale, sms og mms for 169 kr. pr. måned.

 - Oprettelsesgebyr på 0 kr.

Tallene i tilbuddet er identiske med et tilbud fra YouSee (tilbuddet fremgår i bilag 5 på side 90), som ejes af 

TDC. Pakkeløsningen er følgende:

Både mobiltelefonen og mobilabonnementet sælges også hver for sig, og tilbuddet er et standardtilbud til 

kunderne.

 - Første punkt i diagrammet vedrører om, de leverede forpligtelser har en stand-alone værdi for brugerne? 

– Der kan svares ja til dette for både mobiltelefonen og mobilabonnement. Begge dele har en selvstændig 

værdi, da brugerne kan putte et nyt simkort i mobiltelefonen, og derved bruge den med et andet abonnement, 

og brugerne tilsvarende kan putte simkortet med mobilabonnementet i pakkeløsningen over i en anden 

telefon, og således bruge abonnementet med denne. Desuden kan elementerne købes hver for sig.  

Da der er tale om henholdsvis en vare og en tjenesteydelse i pakkeløsningen, så skal der ske identifikation af 

elementerne efter IAS 18. I IAS 18 afsnit 13 fremgår det, at det i visse tilfælde er nødvendigt, at man 

anvender indregningskriterierne på de identificerbare elementer i en enkelt transaktion, for at klarlægge 

transaktionens indhold. Dog kommer IAS 18 ikke med en beskrive af, hvordan selve opdelingen af 

transaktionen med de flere elementer skal ske. FASB har lavet det amerikanske fortolkningsbidrag ASC 605-

25, hvor der er lavet et diagram, som fastslår om elementerne i transaktionen skal indregnes hver for sig 

eller samlet. Figuren er illustreret i afsnit 3.1.3.

Figuren i ASC 605-25 vurderer på om henholdsvis mobiltelefonen og mobilabonnementet i pakkeløsningen 

har:

 - Punkt nummer to i diagrammet vedrører, at hvis kontrakten indeholder en generelt ret til at returnere de 

leverede varer, så skal det være sandsynligt, at hvis der er elementer i kontrakten, der endnu ikke er blevet 

leveret, at de bliver leveret, og at det er væsentligt kontrolleret af sælgeren at varerne bliver leveret. – Der 

forudsættes i eksemplet, at kontrakten er aftalt, således at der kan siges ja til dette punkt i forbindelse med 

identificeringen.

Identificering af separate leveringsforpligtelser efter de nuværende regnskabsstandarder:

     Når der kan siges ja til begge punkter, hvilket det vurderes at der kan i forhold til pakkeløsningen, så er 

der tale om to separate elementer i kontrakten, hvilket er henholdsvis mobiltelefonen og mobilabonnementet.

     Det er ikke relevant at kigge på om oprettelsesgebyret er en separat leveringsforpligtelse i forbindelse 

med pakkeløsningen, da det er på 0 kr. Havde det så alligevel været på et beløb, ville det ikke vurderes som 

værende en separat leveringsforpligtelse, da det ikke har nogen selvstændig værdi for kunden, men det er 

derimod et gebyr i forbindelse med salget af pakkeløsningen.
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Sammenfatning på praktisk eksempel 6.1.1. – Identifikation af leveringsforpligtelser i en kontrakt med 

flere elementer 

Det kan ses ud fra eksemplet, at de identificerede leveringsforpligtelser ikke er forskellige, ved brug af IFRS 

15 i forhold til brug af IAS 18 som regnskabsstandard. Dette stemmer også overens med analysen i afsnit 5.2., 

hvor det blev konstateret at selskaber, som f.eks. har brugt ASC 605-25 eller fortolkningsbidraget IFRIC 18 

som vejledning, eller en anden vejledning som indregner nogenlunde på tilsvarende måde, i forbindelse med 

identificering af leveringsforpligtelser i kontrakter efter IAS 18, vil opleve en mindre påvirkning i forbindelse 

med implementeringen af IFRS 15. Dog blev det også konstateret, at nogle selskaber nok vil separere 

elementerne i sammensatte kontrakter i højere grad ved implementeringen af IFRS 15, da regnskabsstandarden 

indeholder mere vejledning. 

     I nogle pakkeløsninger f.eks. ved køb af en mobiltelefon og et telefonabonnement, så giver teleselskaberne 

samtidig fri adgang til underholdningstjenester eller gratis telefoner eller headset eller lignende, hvis man 

samtidig køber et abonnement hos selskabet. Telia har f.eks. i et tilbud i øjeblikket, hvor man ved køb af en 

bestemt mobiltelefon med et tilhørende teleabonnement, med i købet får fri adgang til en 

underholdningstjeneste i 3 måneder og et gratis vitural reality headset 12. Disse gratis-tjenester og -produkter 

repræsenterer også en leveringsforpligtelse, selvom der ikke betales for dem i forbindelse med tilbuddet, og 

det skal således også vurderes, om de fungerer som en separat eller sammensat leveringsforpligtelse. Hvis det 

                                                      
12 Tilbuddet fremgår i bilag 6 på side 91. 

     Mobiltelefonen er tilsvarende en særskilt leveringsforpligtelse, jf. IFRS 15 afsnit 22 a), da mobiltelefonen 

er en vare af særskilt karakter, da man også kan vælge at bruge den til andre mobilabonnementer i stedet 

for, og mobiltelefonen kan specificeres særskilt i kontrakten fra mobilabonnementet.

Identifikation af leveringsforpligtelser efter IFRS 15:

Ved brug af IFRS 15 som regnskabsstand sker identifikationen af leveringsforpligtelserne efter IFRS 15 

afsnit 27, hvilket også er gennemgået i afsnit 4.4.2. Her ses der på, om kunden får værdi af den pågældende 

vare eller tjenesteydelse alene eller sammen med andre ressourcer, eller om virksomhedens tilsagn om at 

overdrage varen eller tjenesteydelsen til kunden kan identificeres separat fra andre tilsagn i kontrakten.

     Mobilabonnementet kan adskilt skabe værdi for kunden, da det ligesom nævnt ovenover kan bruges 

sammen med en anden mobiltelefon. Desuden kan mobilabonnementet identificeres separat fra 

mobiltelefonen i kontrakten, da det ikke ændrer eller modificerer andre varer eller tjenesteydelser i 

kontrakten, det er ikke i væsentlig grad afhængigt af, eller forbundet med andre varer og mobilabonnementet 

er ikke afhængig af en væsentlig ændring eller tilpasning af andre varer eller tjenesteydelser. 

Mobilabonnementet udgør en række af tjenesteydelser af særskilt karakter, som hovedsageligt er de samme, 

og som har samme overdragelsesmønster til kunden, hvilket passer med IFRS 15 afsnit 22 b), som gør at 

mobilabonnementet kan identificeres som en separat leveringsforpligtelse.
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vurderes at de fungerer som separate leveringsforpligtelser, så skal en del af transaktionsprisen ligeledes 

allokeres ud til disse leveringsforpligtelser. Nogle selskaber i telebranchen har argumenteret for, at produkterne 

som er gratis, skal indregnes under markedsføringsomkostninger eller diverse omkostninger (IASB, Basis for 

Conclusion, 2014, s. 28, afsnit BC 88). Dog har IASB og FASB konkluderet at de produkter som hører med i 

tilbuddet gratis, er noget som kunderne i sidste ende betaler for ved at købe tilbuddet, og derfor skal en del af 

omsætningen også allokeres hen til disse, hvis de anses for at være særskilte leveringsforpligtelser (EY, 

Revenue Telecommunications, 2014, s. 10).  

 

6.2. Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser – Praktisk eksempel 

Ligesom at identificering af leveringsforpligtelserne, er et vigtigt område for telebranchen pga. branchens 

mange kontrakter og forskellige typer af kontrakter, så er det også vigtigt at kigge på allokeringen af 

transaktionspriserne til de forskellige leveringsforpligtelser, der er blevet identificeret. 

     Som nævnt i afsnit 5.4., er der ved indregning efter IAS 18 ikke ret meget vejledning omkring, hvordan 

allokeringen af leveringsforpligtelserne skal ske. Selskaberne i telebranchen anvender ofte en 

dagsværdimetode, som dog er korrigeret med den indregningsmetoden contingent revenue cap, når de skal 

allokere transaktionspriser på kontrakter med flere leveringsforpligtelser (PwC, Revenue Communications, 

2014, s. 8-9). Contingent revenue cap gør det muligt for teleselskaber, at begrænse det beløb som bliver 

allokeret til f.eks. en leveret vare, som kunne være en mobiltelefon, og beløbet bliver allokeret hen til elementet 

i kontrakten, som ikke er afhængigt af at der leveres ekstra varer eller ydelser, som f.eks. et mobilabonnement 

(PwC, Revenue Communications, 2014, s. 8). På den måde udskydes en del af omsætningen vedrørende 

mobiltelefonen, og det indregnes først i sammenhæng med leveringen af tjenesteydelserne til 

mobilabonnementet. 

     Ved IFRS 15 sker allokeringen af transaktionsprisen ud fra de isolerede salgspriser, som selskaberne tager 

for varen eller tjenesteydelsen, som også er gennemgået i afsnit 4.4.4. Der kan være udfordringer ved at 

fastsætte de isolerede salgspriser for hver af leveringsforpligtelserne, da telebranchen som sagt har mange 

forskellige pakkeløsninger og kontrakter. Samtidig fremgår de isolerede salgspriser heller ikke altid åbenlyst 

for varerne og ydelserne. Hvis varerne eller ydelserne sælges enkeltvis, er det således relativt let at fastsætte 

den isolerede salgspris, men sælges de ikke enkeltvist, kræver det vurderinger for at kunne fastsætte dem. 

    De egnede metoder til skøn over den isolerede salgspris ved brug af IFRS 15 som regnskabstandard, er enten 

den justerede markedsvurderingsmetode, forventede omkostninger plus avance-metoden eller 

restværdimetoden. Således vil IFRS 15 erstatte den nuværende dagsværdimetode med contingent revenue cap, 

i forbindelse med allokering af transaktionspriser for kontrakter med flere elementer, og dette vil have 

indvirkning på indregningen af omsætningen. 
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6.2.1. Praktisk eksempel 1 - Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser i en kontrakt med flere 

elementer 

 

 

 

Teleselskabet har indkøbt fasttelefonerne fra deres leverandør for 500 kr. stykket, som er deres kostpris.

Følgende tabel illustrerer tallene for kunde A og B, i forbindelse med allokering af priserne:

Eksemplet vedrører et teleselskab som indgår to forskellige kontrakter med to kunder, henholdsvis kunde A 

og B, vedrørende et fastnetabonnement og en trådløs fastnettelefon. Eksemplet kunne lige så godt vedrøre 

en mobiltelefon og et tilknyttet abonnement til denne, men for variationens skyld, er der taget udgangspunkt i 

en fastnettelefon.

Kontrakterne indeholder følgende to pakkeløsninger:

Kontrakten for kunde A inkluderer: En fastnettelefon til 1.000 kr. og et fastnetabonnement på 199 kr. om 

måneden uden bindingsperiode på abonnementet. Tilbuddet er inspireret af følgende tilbud fra YouSee, med 

en månedlig pris på 199 kr. (tilbuddet fremgår af bilag 7 på side 92). I dette eksempel er der set bort fra 

oprettelsesgebyr og mindstepris den første måned.

Kontrakten for kunde B inkluderer: En fastnettelefon til 1.000 kr., men hvor der også er en rabat på 600 kr., 

fordi kunden binder sig til fastnetabonnementet i 24 måneder, og fastnetabonnementet er ligeledes på 199 kr. 

om måneden.

Der er taget udgangspunkt i samme indregningsmetode som i et eksempel, der er udarbejdet af 

revisionshuset PwC (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 10-12).
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Opstilling af oplysningerne i eksemplet Kunde A Kunde B

Telefonens rabat 0 600

Telefonens kostpris for teleselskabet 500 500

Telefonens stand-alone pris 1.000 1.000

Telefonens kontraktpris (*) 1.000 400 (a)

Abonnementets ydelse pr. måned 199 199

Abonnementets stand-alonepris 199 4.776 (b)

Abonnementets kontraktpris 199 4.776 (c)

Kontraktens samlede stand-alone pris 1.199 (d) 5.776 (e)

Den samlede kontraktpris 1.199 (f) 5.176 (g)

(c) : Abonnementets kontraktpris = binding af månedlig ydelse i 24 måneder = 199 ∙ 24 

måneder = 4.776

(d): Kontraktens samlede stand-alone pris, kunde A = telefonens stand-alone pris + 

abonnements stand-alone pris = 1.000 + 199 = 1.199

(e) : Kontraktens samlede stand-alone pris, kunde B = telefonens stand-alone pris + 

abonnements stand-alone pris = 1.000 + 4.776 = 5.776

(a) : Telefonens kontraktpris = Telefonens stand-alone pris fratrukket rabatten = 1.000 - 

600 i rabat = 400 

(b) : Abonnementets stand-alone pris = binding af månedlig ydelse i 24 måneder = 199 ∙ 

24 måneder = 4.776

(f) : Den samlede kontraktpris, kunde A = telefonens kontraktpris + abonnementets 

kontraktpris = 1.000 + 199 = 1.199

(g) : Den samlede kontraktpris, kunde B = telefonens kontraktpris + abonnementets 

kontraktpris  =  400 + (24 ∙ 199) = 5.176

(*) I eksemplet er der valgt at bruge betegnelsen kontraktpris. Der kan også anvendes 

betegnelsen transaktionspris for det samme. (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 

10)

Kontrakten for kunde B er bindende i 24 måneder, hvorefter kunden har mulighed for at fortsætte med 

abonnementet til 199 kr. om måneden. Opsiger kunde B kontrakten før bindingsperiodens udløb, så skal der 

betales for de resterende måneder frem til bindingsperiodens udløb. Når bindingsperioden er ophørt, kan 

kontrakten opsiges med en måneds varsel uden omkostninger. For at simplificere eksemplet, er der set bort 

fra de omkostninger, som teleselskabet har i relation til at levere ydelserne til abonnementerne.

Indregning af kontrakterne efter de nuværende regnskabsregler:

Den nedenstående tabel viser en udregning af omsætningerne, omkostningerne og indkomsterne for de to 

kunder indregnet efter de nuværende regnskabsregler. Tidsperioden er fra 1. dagen, hvor kunderne indgår 

kontrakten og beløbene er regnet frem til at 4. år er gået. For eksemplets skyld, er omsætning mv. for hver 

af de to kunder adskilt, selvom det er samme teleselskab, som sælger til hver af dem. Desuden er det en 

forudsætning i eksemplet, at effekten af tidsværdi af penge i forbindelse med inflation og lignende er udeladt.
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Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Kunde A:

Omsætning fra telefonen 1.000 (1a)

Omsætning fra abonnementet 2.388 (1b) 2.388 2.388 2.388

Omkostning telefonen 500 (1c)

Indkomst +500 (1d) +2.388 +2.388 +2.388 +2.388 10.052

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Kunde B:

Omsætning fra telefonen 400 (1e)

Omsætning fra abonnementet 2.388 (1f) 2.388 2.388 2.388

Omkostning telefonen 500 (1g)

Indkomst -100 (1h) +2.388 +2.388 +2.388 +2.388 9.452

Kunde A - Indregning af omsætning efter de nuværende regnskabsregler

Kunde B - Indregning af omsætning efter de nuværende regnskabsregler

Forklaring til udregningerne for kunde A efter nuværende regnskabsregler:

Punkt (1a) vedrører omsætning fra telefonen. Værdien af omsætningen er sat ud fra den relative 

dagsværdimetode med contigent revenue cap. Derfor er omsætningen allokeret til varen som er leveret dvs. 

telefonen, som ikke er afhængig af senere levering af ydelserne. I tilfældet med kunde A er det de 1.000 kr. for 

telefonen. Ved brug af residualmetoden som indregningsmetode, kommer man til samme resultat på de 1.000 kr. 

Dette udregnes ved beløbet som er allokeret til telefonen på de 1.000 kr., som er residualet af telefonen inklusiv 

abonnementet, fratrukket dagsværdien af de ydelser, som ikke er leveret endnu dvs. Telefonen på 1.000 kr. + (pris 

pr. måned 199 ∙ 24 måneder) = 5.776. Dette skal fratrækkes dagsværdien af de ydelser som ikke er leveret endnu, 

som er (pris pr. måned 199 ∙ 24 måneder) = 4.776 kr. Således er det tilsvarende: 5.776 – 4.776 = 1.000 kr. Selve 

indregningen af omsætning skal ske på dag 1, når alle væsentlige risici og afkast, som er knyttet til varen er 

overført til køber. I eksemplet sættes det som en forudsætning, at de øvrige betingelser i IAS 18 afsnit 14, som 

vedrører betingelserne for at omsætning kan indregnes, også er opfyldt.

Punkt (1b) vedrører omsætningen fra abonnementet, målt til dagsværdi. Disse indregnes over tid i takt med at de 

betales, hvilket er på de 199 kr. pr. måned. På et år er det således 199 ∙ 12 = 2.388 kr. Indregningen sker i 

forbindelse med at ydelserne leveres løbende med månederne.

Punkt (1c) er selskabets omkostning for købet af fastnettelefonen, som er på de 500 kr. Omkostningen indregnes i 

samme periode, som omsætningen der vedrører fastnettelefonen.

Punkt (1d) vedrører selskabets indkomst, og er omsætningen fra telefonen fratrukket omkostningen til telefonen: 

1.000 – 500 = 500 kr.

Forklaring til udregningerne for kunde B efter nuværende regnskabsregler:

Punkt (1e) vedrører omsætning fra telefonen. I dette tilfælde bliver omsætningen på 400 kr. både efter den relative 

dagsværdimetoden med contigent revenue cap, og ved brug af residualmetoden. De 400 kommer sig telefonens 

oprindelige pris på de 1.000 kr. fratrukket rabatten på de 600 kr. da kunden binder sig til abonnementet i 24 

måneder.

Punkt (1f) vedrører omsætningen fra abonnementet, målt til dagsværdi. Disse er indregnet på samme måde som i 

punkt (1b).

Punkt (1g) vedrører selskabets omkostning i forbindelse med købet af telefonen. Dette er indregnet på samme 

måde som i punkt (1c).

Punkt (1h) vedrører indkomsten. Ved 1. dagen bliver indkomsten nu negativ i forbindelse med salget til kunde B, 

da omsætningen er på 400 og omkostningen til købet af telefonen er på 500: 400 – 500 = -100 kr.



57 

 

 

 

 

Indregning af kontrakterne efter IFRS 15:

Tilsvarende er der i tabellen nedenunder lavet udregninger for kunde A og B, men i stedet bliver 

kontrakterne her indregnet efter IFRS 15 som regnskabsstandard. Tidsperioden og de øvrige forudsætninger 

er ellers de samme.

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Kunde A:

Omsætning fra telefonen 1.000 (2a)

Omsætning fra abonnementet 2.388 (2b) 2.388 2.388 2.388

Omkostning telefonen 500 (2c)

Indkomst +500 (2d) +2.388 +2.388 +2.388 +2.388 10.052

Kontraktaktiv, post i balancen 0 (2e)

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Kunde B:

Omsætning fra telefonen 896 (2f)

Omsætning fra abonnementet 2.140 (2g) 2.140 2.388 2.388

Omkostning telefonen 500 (2h)

Indkomst +396 (2i) +2.140 +2.140 +2.388 +2.388 9.452

Kontraktaktiv, post i balancen 496 (2j) 244 0

Punkt (2e) vedrører kontraktaktiv. Da kunde A ikke binder sig til kontrakten i 2 år ligesom kunde B, opstår der 

ikke noget kontraktaktiv.

Forklaring til udregningerne for kunde A efter IFRS 15:

Punkt (2a) vedrører omsætning fra telefonen. Under IFRS 15 sker allokeringen af omsætningen efter den 

relative isoleret salgspris. Den relative isoleret salgspris = (Telefonens stand-alone pris/kontraktens samlede 

stand-alone pris) ∙ den samlede kontraktpris = (1.000 / 1.199) ∙ 1.199 = 1.000 kr. Selve indregningen sker på 1. 

dagen, når kontrollen er overgået fra sælger til køber.

Punkt (2b) vedrører omsætning fra abonnementet. Denne udregnes ved den relative isoleret salgspris og bliver 

indregnet til: Relative isoleret salgspris =  (Abonnements stand-alone pris / kontraktens samlede stand-alone 

pris) ∙ den samlede kontraktpris = (199 / 1.199) ∙ 1.199 = 199 kr. Dette svarer årligt til 199 ∙ 12 = 2.388 kr. om 

året ligesom under de nuværende regnskabsregler.

Punkt (2c) Omkostningen for telefonen er 500 kr. for teleselskabet ligesom under de nuværende regler.

Punkt (2d) vedrører selskabets indkomst, og er omsætningen fra telefonen i perioden fratrukket omkostningen 

til telefonen: 1.000 – 500 = 500 kr.

Kunde B - Indregning af omsætning efter IFRS 15

Kunde A - Indregning af omsætning efter IFRS 15
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Sammenfatning på Praktisk eksempel 1 - Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser i en kontrakt 

med flere elementer 

Nedenstående graf 6.2.1 viser indregningen af omsætningen for kunde B fra de ovenstående tabeller i 

eksemplet, ved brug af henholdsvis de nuværende regnskabsregler og IFRS 15: 

Punkt (2i) vedrører selskabets indkomst, og er omsætningen fra telefonen fratrukket omkostningen til telefonen: 

896 – 500 = 396 kr.

Punkt (2j) vedrører det kontraktaktiv som opstår i forbindelse med kontrakten, da teleselskabet har rettigheder, 

idet hele det beløb som er allokeret til telefonen ikke modtages med det samme (PwC, Revenue 

Communications, 2014, s. 12). Kontraktaktivet er således forskellen mellem den indregnede omsætning for 

telefonen på de 896 kr. fra punkt (2g), og på de 400 kr. som modtages, som betaling for telefonen, svarende til 

896 – 400 = 496 kr. Kontraktaktivet reduceres beløbende, med at der bliver betalt for de månedlige 

abonnemetsydelser. På månedsbasis er reduktionen på den månedlige ydelse på 199 kr. fratrukket de 178 kr. 

udregnet under punkt (2g) ovenover, svarende til 21 kr. (199 - 178 = 21). Dette svarer til (21 ∙ 12 = 252) 252 

kr. årligt, dvs. efter første år, er kontraktaktivet reduceret til 244 kr. (496 – 252 = 244). Kontraktaktivet bliver 

således indregnet i balancen som et tilgodehavende (EY, A closer look, 2016, s. 277).      

Forklaring til udregningerne for kunde B efter IFRS 15:

Punkt (2f) vedrører omsætning fra telefonen, og omsætningen skal allokeres ud fra den relative isoleret 

salgspris. Den relative isoleret salgspris beregnes ved = (Telefonens stand-alone pris / kontraktens samlede 

stand-alone pris) ∙ den samlede kontraktpris = (1.000 / 5.776) ∙ 5.176 = 896,12 ≈ 896. Det er ved 1. dagen at 

indregningen sker, nemlig ved kontrollens overgang, da leveringsforpligtelsen er opfyldt.

Punkt (2h) vedrørende omkostning til telefonen, er det samme som for kunde A under IFRS 15 på de 500 kr, 

dvs. punkt (2c).

Punkt (2g) vedrører omsætning fra abonnementet. Her sker allokeringen også ud fra den relative isoleret 

salgspris. Omsætningen bliver indregnet over tid, som leveringsforpligtelserne bliver opfyldt. Relative isoleret 

salgspris = (Abonnements stand-alone pris / kontraktens samlede stand-alone pris) ∙ den samlede kontraktpris = 

(4.776 / 5.776) ∙ 5.176 = 4.279,88.

Tallet skal fordeles som omsætning over tid, i takt med at leveringsforpligtelsen for abonnementet opfyldes, da 

kunden får den leverede ydelse samtidig med at teleselskabet leverer den, hvilket passer med IFRS 15 afsnit 35 

a), vedrørende indregning af omsætning over tid, som er gennemgået i afsnit 4.4.5.1. Så beløbet deles over 

kontraktperioden, så det bliver: 4.279,88 / 24 = 178,33 kr. pr. måned. Dette beløb svarer til 2.139,94 kr. pr. år. 

(178,33 ∙ 12 = 2.139,94) afrundet til 2.140 kr. Når bindingsperioden på de 2 år på fastnetabonnementet udløber, 

så anses kontrakten som værende på månedsbasis, dvs. de 199 kr. om måneden fordeles fuldt ud, svarende til 

2.388 kr. om året.
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Det kan ses i tabellerne og i graf 6.2.1., at indregningen af kontrakten for kunde B medfører at man ved brug 

af IFRS 15 fremfor IAS 18, får allokeret en større del af omsætningen over til fastnettelefonen på 1. dagen, og 

en mindre del til fastnetabonnementsydelserne efter 1. år. Omsætningen allokeret til fastnettelefonen for kunde 

B på 1. dagen, er steget fra 400 kr. indregnet ved de nuværende regnskabsstandarder, til 896 kr. ved 

indregningen efter IFRS 15. Dette er en procentmæssig stigning på 124 % ( ((896 – 400) / 400) ∙ 100 = 124 

%), hvilket vurderes at være relativt meget. Indkomsten på 1. dagen er også gået fra – 100 til + 396, dvs. en 

forskel på 496 kr. 

     Ligeledes kan det ses, at efter et år, er den samlede omsætning, indregnet efter IFRS 15 på 3.036 kr. (896 

+ 2.140 = 3.036), hvorimod omsætningen indregnet efter de nuværende regnskabsstandarder er på 2.788 (400 

+ 2.388 = 2.788), dvs. ved indregning efter IFRS 15 er omsætningen steget med 248 kr., svarende til 8,9 %, 

hvilket er relativt meget, når man tænker, på at der kun er ændret regnskabspraksis. Dog ender den totale 

omsætning med at være det samme når der er gået to år, nemlig på 5.176 kr., om der indregnes efter IAS 18 

eller IFRS 15, og på 9.452 kr. efter 4 år. 

     Stigningen i omsætningen, der er allokeret til fastnettelefonen, skyldes at man ved de nuværende 

regnskabsstandarder bruger den relative dagsværdimetode, med contigent revenue cap, hvorimod IFRS 15 ikke 

må anvende denne metode, men skal derimod allokere ud fra den relative isoleret salgspris-metode. Dette 

medfører således også, at en større del af omsætningen bliver indregnet hurtigere fra start ved brug af IFRS 

15. 

     Implementeringen af IFRS 15 har dog ikke den store effekt for kunde A, som heller ikke har bundet sig til 

fastnetabonnementet, og opnår således heller ikke en rabat på fastnettelefonen. Her bliver omsætningen fra 



60 

 

henholdsvis fastnettelefonen og fastnetabonnementet, og indkomsten i perioden den samme, om der indregnes 

efter de nuværende regnskabsstandarder eller efter IFRS 15. 

     Som det kunnet ses i eksemplet, vil indregningen af kontrakt B med bindingsperioden medføre, at der opstår 

et kontrolaktiv under IFRS 15, som vil fremgå af balancen. Kontraktaktivet indregnes, som forskellen mellem 

omsætningen, der bliver allokeret til telefonen efter IFRS 15 på de 896 kr., og det som modtages af kunden 

som betaling for telefonen, nemlig de 400 kr. Således opstår, der er et kontraktaktiv ud fra forskellen på de 

496 kr. Kontraktaktivet afskrives i takt med, at der modtages betaling for abonnementsydelserne. 

     Under de nuværende regnskabsregler, allokeres der et beløb til telefonen, som svarer til betalingen, hvilket 

i eksemplet var de 400 kr., og der opstår således ikke et behov for et kontraktaktiv. Det vil således påvirke 

teleselskabernes balancer, som vil forøges når kontraktaktiverne indregnes ved brug af IFRS 15. 

     At indregningen af omsætningen bliver periodiseret, så den sker tidligere efter IFRS 15 ved kontrakter med 

bindingsperioder, ligesom eksemplet ovenover viser, kan få stor effekt for telebranchen generelt, da 

teleselskaberne har mange kontrakter, og da der ofte indgår bindingsperioder og rabatter i teleselskabernes 

pakkeløsninger.  

 

6.2.2. Praktisk eksempel 2 - Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser i en kontrakt med flere 

elementer – Større rabat 

 

Der er udarbejdet et til eksempel vedrørende allokering af vederlag til leveringsforpligtelser, for at vise 

effekten af, hvis rabatten på varen øges i forbindelse med en kontrakt med en vare og en tjenesteydelse.

     Der tages udgangspunkt udregningerne efter samme kontrakt som med kunde B ovenover fra praktisk 

eksempel 1 i afsnit 6.2.1., dvs. en fastnettelefon til 1.000 kr. og et fastnetabonnementet på 199 kr. om 

måneden med binding i 24 måneder, men hvor man i stedet øger rabatten på telefonen fra de 600 kr. til i 

stedet at være på 800 kr.

Dette vil medføre at fastnettelefonens kontraktpris bliver på 200 kr., ved de 1.000 – 800 kr. i rabat = 200 kr.

Og den samlede kontraktpris bliver på = kontraktprisen på telefonen + kontraktprisen på abonnementet = 

200 + (199 ∙ 24) = 4.976 kr.

Så får man følgende tal ved indregning efter nuværende regnskabsstander og efter IFRS 15, som er vist i 

nedenstående tabel. I dette eksempel, har kunden fået navnet, kunde C:
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Sammenfatning på Praktisk eksempel 2 - Allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser i en kontrakt 

med flere elementer – Større rabat 

I dette eksempel med kunde C, kan det ses, at der er en endnu større forskel på den indregnede omsætning 

efter et år ved indregning efter IFRS 15, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder, end der var ved 

omsætningen for kunde B i det praktiske eksempel 1, i afsnit 6.2.1. ovenover. 

     Ved kunde B var den indregnede omsætning efter et år ved brug af IFRS 15 på samlet 3.036 kr., hvilket 

svarede til en stigning på 8,9 % i forhold til omsætningen indregnet efter de nuværende regnskabsstandarder. 

     Ved kunde C er den indregnede omsætning efter et år på samlet 2.588 kr. (200 + 2.388 = 2.588), ved brug 

af de nuværende regnskabsstandarder, hvor den efter IFRS 15 er på 2.919 kr. (862 + 2.057 = 2.919), hvilket 

giver en forskel på 331 kr. (2.919 – 2.588 = 331), svarende til en stigning på 12,8 %. Således bliver stigningen 

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Kunde C, nuværende regnskabstandarder

Omsætning fra telefon 200 (3a)

Omsætning fra abonnement 2.388 2.388 2.388 2.388

Omkostning telefon 500

Indkomst -300 (3b) +2.388 +2.388 +2.388 +2.388 9.252

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Kunde C, IFRS 15

Omsætning fra telefon 862 (3c)

Omsætning fra abonnement 2.057 (3f ) 2.057 2.388 2.388

Omkostning telefon 500

Indkomst +362 (3d) +2.057 +2.057 +2.388 +2.388 9.252

Kontraktaktiv, post i balancen 662 (3e ) 331 (3g) 0

Kunde C - Indregning af omsætning efter nuværende regnskabsstandarder

Kunde C - Indregning af omsætning efter IFRS 15

(3a) : Omsætning fra telefon = Telefonens stand-alonepris - rabat = 1.000 - 800 kr. i rabat = 200

(3b) : Indkomst = omsætning - omkostning = 200 - 500 = - 300

Forklaring til beregningerne efter de nuværende regnskabsstandarder:

(3g) : Kontraktaktiv efter 1 år: Månedlige ydelse fra abonnementet fratrukket omsætningen fra abonnementet udregnet 

i punkt (3f) = 199 - 171,44 = 27,56. Beløbet udregnet for et år, dvs. ganget med 12 måneder 27,56 ∙ 12 = 330,72. Dette er 

beløbet, som kontraktaktivet fra punkt (3e ) bliver reduceret med efter 1 år: 662 - 330,72 = 331,28 ≈ 331.

(3c) : Omsætning fra telefonen = (telefonens stand-alone pris / kontraktens samlede stand-alone pris) ∙ den samlede 

kontraktpris = (1.000 / 5.776) ∙ 4.976 = 861,50 ≈ 862.

(3f) : Omsætning fra fastnetabonnement:  (abonnementets stand-alone pris / kontraktens samlede stand-alone pris) ∙ 

den samlede kontraktpris = ( 4.776 / 5.776) ∙ 4.976 = 4.114,5. Fordeling af omsætningen over 24 måneder = 4.114,5 / 24 = 

171,44. Omsætningen for 1 år = 171,44 ∙ 12 = 2.057,25 ≈ 2.057

(3d) : Indkomst = omsætning - omkostning = 862 - 500 = 362

(3e ) : Kontraktaktiv = allokeret omsætning til telefon, fratrukket betalingen for telefonen = 862 - 200 = 662.

Forklaring til beregningerne efter IFRS 15:
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i den indregnede omsætning relativt større, ved kunde C, end ved kunde B, dvs. at der bliver indregnet relativt 

mere omsætning, desto større rabat, der gives på telefonen i forbindelse med denne type pakkeløsning. 

     Så det kan sammenfattes, at omsætningen stiger relativt mere, ved indregning efter IFRS 15 i forhold til de 

nuværende regnskabsstandarder, desto større en rabat der gives i en sammensat kontrakt, når omsætningen 

udregnes efter et år. En forholdsmæssig større andel af omsætningen, bliver således også allokeret fra 

fastnetabonnementet over til fastnettelefonen i forbindelse med indregningen af omsætningen efter et år, så 

omsætningen bliver periodiseret frem til starten af kontrakten. 

 

6.3. Kontraktmodifikationer – Praktisk eksempel 

Karakteristisk for telebranchen er bl.a., at kunderne ofte får lavet ændringer i deres kontrakter, f.eks. får 

længere taletid eller mere data, hvis man snakker om telefoni. Hvis der er tale om internetabonnementerne 

kunne ændringerne f.eks. være hurtigere eller billigere internet (EY, Revenue Telecommunications, 2014, s. 

5). Kontraktændringerne eksisterer når kontraktens involverede parter, godkender modifikationer, der gør at 

den eksisterende kontrakt ændrer sig. Det, der kan være en udfordring i forbindelse med 

kontraktmodifikationerne er, at selskaberne skal vurdere om ændringerne vedrører adskillelige eller 

uadskillelige varer eller tjenesteydelser, og i den forbindelse skal det vurderes, om ændringerne skal indregnes, 

som en del af den eksisterende leveringsforpligtelse eller som en separat leveringsforpligtelse. Dette kan især 

være udfordrende, hvis der er flere leveringsforpligtelser i kontrakten som bliver ændret. 

     Som det tidligere er gennemgået i afsnit 5.1.2., så kommer IFRS 15 med nye regnskabsregler vedrørende 

kontraktmodifikationer, hvilket kan medføre markante ændringer på indregningen, da IAS 18 ikke indeholder 

nogen dybdegående vejledning for, hvordan modifikationerne til kontrakterne skal indregnes. Derfor er der 

udarbejdet nedenstående eksempel vedrørende kontraktmodifikationer for at illustrere, hvilken effekt 

implementeringen af IFRS 15 kan have på kontraktmodifikationer for teleselskaber, og hvor komplekst det 

kan være at behandle indregningen. 

6.3.1. Praktisk eksempel – Kontraktmodifikationer 

 

Eksemplet vedrører et teleselskab, som indgår en 2-årig kontrakt med en kunde, vedrørende levering af 

internetforbindelse og en trådløs router til internettet. Indregningen sker efter IFRS 15. Internettet har en 

hastighed på 20 megabit download og 2 megabit upload om måneden og koster 219 kr. om måneden 

(tilbuddet fremgår af bilag 8 på side 93). Tilbuddet inkluderer en trådløse router som koster 200 kr. sammen 

med tilbuddet, men hvis routeren blev købt separat uden internetydelse, ville den koste 500 kr., dvs. dens 

relative isoleret salgspris. Effekten af tidsværdi af penge er udeladt af eksemplet. Der er taget udgangspunkt 

i samme indregningsmetode som i et eksempel, der er udarbejdet af revisionshuset EY (EY, Revenue 

Telecommunications, 2014, s. 6).

Følgende tabel illustrerer priserne vedrørende tilbuddet:
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Leveringsforpligtelse Kontraktpris Stand-alone salgspris Allokeret kontraktpris Kontraktaktiv for 

trådløs router

Internetydelse 5.256 (a) 5.256 4.982 (b)

Trådløs router 200 500 474 (c) 274 (d)

Total 5.456 5.756 5.456 274

(a) : Kontraktprisen for internetydelsen = 219 kr. pr. måned ∙ 24 måneder = 5.256

Leveringsforpligtelserne inden kontraktmodifikationen efter IFRS 15

(b) : Allokeret kontraktpris for internetydelsen = (internetydelsens stand-alone salgspris / den totale stand-alone) ∙ den 

totale kontraktpris = (5.256 / 5.756) ∙ 5.456 = 4.982,06 ≈ 4.982 kr.  

Forklaring til beregningerne:
Den allokeret kontraktpris for den trådløse router er på 474 kr., ved kontraktindgåelsen. Dette beløb vil blive indregnet som 

omsætning for routeren, når kontrollen er overgået. Den allokeret kontraktpris til internetydelsen er på 4.982 kr., svarer til 

207,58 om måneden, når ydelsen fordeles over 24 måneder (4.982 / 24 = 207,58). Desuden opstår der et kontraktaktiv på 274 

kr. som vil blive indregnet i balancen i forbindelse med kontraktens indgåelse. Dette kommer sig af forskellen mellem 

betalingen på de 200 kr. for routeren, og den allokeret kontraktpris på 474 kr. Kontraktaktivet bliver reduceret med 11,42 kr. 

om måneden udregnet ved den månedlige ydelse ud fra kontraktpris på internetydelsen på 219 kr. (5.256 / 24 = 219), 

fratrukket den månedlige ydelse ud fra den allokeret kontraktpris til internetydelsen på de 207,58 kr., dvs. 219 – 207,58 = 11,42 

kr.

(c) : Allokeret kontraktpris trådløs router = (Trådløs routers stand-alone salgspris / den totale stand-aloneprisen) ∙ den totale 

kontraktpris = (500 / 5.756) ∙ 5.456 = 473,94 ≈ 474 kr.  

(d) : Kontrakaktiv for trådløs router = allokeret kontraktpris på trådløs router - kontraktpris på trådløs router

 = 474 - 200 = 274 kr.

     Vurderer teleselskabet at kontraktmodifikationen vedrørende det hurtigere internet kan adskilles, skal den 

ekstra pris på de 50 kr. (269 – 219 = 50) tillægges de allokerede 207,58 kr. om måneden fra den 

eksisterende kontrakt, så den månedlige allokerede transaktionspris for internetydelserne samlet vil blive 

257,58 kr. (207,58 + 50 = 257,58).

Indregning af selve kontraktmodifikationen:

Teleselskabet og kunden indgår nu en kontraktmodifikation, der gør at internetydelsen stiger fra 20 megabit 

download og 2 megabit upload og koster 219 kr. om måneden til 50 megabit download og 10 megabit upload 

og koster nu 269 kr. om måneden. Kontraktmodifikationen tilvælges efter der er gået 6 måneder af den 

oprindelige kontrakt, således at kontraktmodifikationen vedrører de resterende 18 måneder, ud af de fra 

starten af 24 måneder som kontrakten vedrørte.

     Nu skal det vurderes i forbindelse med indregningen af kontraktmodifikationen, om 

kontraktmodifikationen skal behandles, som en ændring til den nuværende kontrakt, eller som en ny separat 

kontrakt. Der er således tale om en ydelse, der leveres over den resterende del af kontraktperioden, og den 

medfører ikke andre leveringsforpligtelser, som er anderledes udover at der er hurtigere download og upload 

på internethastigheden.

     Teleselskabet skal således vurdere om den hurtigere internetydelse på de 30 ekstra megabit download og 

8 ekstra megabit download medfører at leveringsforpligtelsen kan adskilles. Dette vedrører IFRS 15 afsnit 

27, som også er gennemgået i afsnit 4.4.2., som overordnet beskriver at en leveringsforpligtelse er af 

særskilt karakter, hvis den kan adskilles fra de andre ressourcer, og hvis den kan identificeres separat.
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Sammenfatning på Praktisk eksempel - Kontraktmodifikationer 

Det gennemgået eksempel vedrørende kontraktmodifikationer viser bl.a. at når en kunde får lavet en relativt 

simpel kontraktmodifikation, er der en del som teleselskabet skal vurdere i sammenhæng med modifikationen. 

Ledelsen skal vurdere den isoleret salgspris på ændringen, som nogen gange skal estimeres ud fra et skøn, hvis 

prisen ikke umiddelbart fremgår. Ligeledes skal det vurderes, om modifikationen skal indregnes, som en 

separat leveringsforpligtelse, eller som en ændring af den eksisterende kontrakt. Dette kan således blive meget 

komplekst for selskaberne i telebranchen, som har mange kontrakter og har mange løbende 

kontraktmodifikationer i sammenhæng med nye tilbud og lignende. 

     Som det også er beskrevet i afsnit 5.2. vil implementeringen af IFRS 15 få størst effekt på de teleselskaber, 

som ikke har brugt vejledning til deres nuværende kontaktmodifikationer, som minder om IFRS 15’s 

indregningsmetode, såsom IFRIC 18 og ASC 605-25. Disse vil således skulle justere indregningen af 

kontraktmodifikationerne, enten fremadrettet ved nye modifikationer, eller ved at justere deres allerede 

indregnede omsætning. Telia skriver i deres årsrapport 2016, at de er i gang med at vurdere, om IFRS 15 vil 

medføre nogen effekt vedrørende deres kontraktmodifikationer (Telia Company årsrapport 2016, s. 106). 

Telenor skriver i deres årsrapport 2016, at ændringerne vedrørende kontraktmodifikationer vil få begrænset 

effekt for koncernens nuværende services (Telenor Group årsrapport 2016, s. 76). 

     Hvis teleselskabet i stedet vurderer, at kontraktmodifikationen med det hurtigere internet, ikke kan 

opfylde kriterierne i IFRS 15 afsnit 27, kan den ikke adskilles fra de nuværende leveringsforpligtelser og kan 

ikke behandles som en separat kontrakt, men skal derimod indregnes i sammenhæng med den eksisterende 

kontrakt.

     Det vurderes ud fra eksemplet, at kontraktmodifikationen godt kan adskilles fra den eksisterende 

kontrakt, da den hurtigere internethastighed kan anvendes alene eller sammen med andre ressourcer, og den 

kan identificeres separat fra de andre forpligtelser i kontrakten (EY, Revenue Telecommunications, 2014, s. 

7). Dette medfører at teleselskabet skal allokere kontraktmodifikationen med ydelsen på de 269 kr. om 

måneden som en ny leveringsforpligtelse, som dog skal fratrækkes den del, der allerede er allokeret til de 

leverede varer eller tjenesteydelse, som i dette tilfælde er kontraktaktivet. Således vil den allokerede 

transaktionspris for den separerede kontraktmodifikation blive beregnet til 4.637 kr., hvilket er vises i denne 

tabel:

Leveringsforpligtelse Allokeret kontraktpris

Internetydelsen ved den separeret kontraktmodifikation 4.637 (a)

Separeret kontraktmodifikation efter IFRS 15 

(a) : Allokeret kontraktpris = 269 kr. pr. måned ∙ 18 måneder fratrukket det tilbageværende 

kontraktaktiv på 205,48 kr. (b), så regnestykket bliver = (269 ∙ 18) - 205,48 = 4.636,52 ≈ 4.637 kr.

De 4.637 kr. svarer således til 257,61 kr. om måneden, over de 18 måneder (257,61 / 18 = 257,61).

(b) : Kontraktaktivet var oprindeligt ved den eksisterende kontrakt allokeret til 274. Dog er det 

reduceret over de første 6 måneder med de 11,42 kr. pr. måned. Således bliver det nuværende 

kontaktaktiv på 274 - (11,42 ∙ 6) = 205,48
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     Implementeringen af regnskabsbehandlingen af kontrakterne efter IFRS 15 kan enten ske på kontrakt til 

kontrakt basis eller som en porteføljetilgang (EY, Applying Telecom, 2015, s. 7). Lige meget om man vælger 

den ene eller den anden metode til implementeringen, vil selskaberne højst sandsynligt være nødt til at opdatere 

eller ændre i deres bogførings- og it-systemer, således at indregningen efter IFRS 15 passer til selskabernes 

systemer (EY, Revenue Telecommunications, 2014, s. 6). Dette understøttes også af senior teknisk partner hos 

PwC i Storbritannien, Peter Hogarth, som har udtalt at han forventer at påvirkningen af teleselskabernes 

systemer pga. IFRS 15 vil blive enorm (CCH Daily, Perrin, IFRS 15, 2014). 

     Så overordnet vurderes det at IFRS 15 kan have en effekt på teleselskaberne i forbindelse med 

kontraktmodifikationer, hvis deres nuværende indregningsmetode for kontraktmodifikationer ikke minder om 

IFRS 15’s. Desuden kan kompleksisten med at behandle nye kontraktmodifikationer efter IFRS 15, få store 

ressourcemæssige konsekvenser for teleselskaberne. 

 

6.4. Salg ved brug af indirekte salgskanaler og kontraktomkostninger – Praktisk 

eksempel 

Det ses ofte at teleselskaber bruger indirekte salgskanaler f.eks. andre butikker eller firmaer, som sælger 

teleselskabets produkter eller services for dem. Dette kunne f.eks. være Wupti, som sælger en mobiltelefon, 

hvor man kan købe den sammen med en pakkeløsning, som er med et telefonabonnement hos Telenor 13. I 

dette samarbejde vil teleselskabet ofte betale provision til den indirekte salgskanal, for hjælpe med at sælge 

teleselskabets tjenesteydelser eller varer til en kunde, og størrelsen af provisionen vil ofte variere alt efter, 

hvilken tjeneste eller vare der bliver solgt (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 12). 

     Denne salgsprovision hører under kategorien kontraktomkostninger, som er omkostninger der ikke ville 

være opstået, hvis f.eks. teleselskabet ikke havde opnået et salg med en kunde, fra den indirekte salgskanal 

(EY, Applying Telecom, 2015, s. 27). Under de nuværende regnskabsstandarder skal virksomheder 

kapitalisere kontraktomkostningerne som et immaterielt aktiv, eller omkostningsføre dem som de indtræffer 

(PwC, Revenue Communications, 2014, s. 12). Ved brug af IFRS 15 skal virksomhederne kapitalisere 

kontaktomkostningerne, hvis omkostningerne forventes at blive tilbagebetalt via kontrakten (IFRS 15 afsnit 

91) (KPMG, Revenue Telecoms, 2016, s. 128). Dog har selskabet også mulighed for at omkostningsføre 

kontraktomkostningen ved afholdelsen, hvis afviklingsperioden for aktivet som virksomheden ville have 

indregnet i balancen, er på et år eller mindre (jf. IFRS 15 afsnit 94) (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 

12).  

                                                      
13 Tilbuddet er i bilag 9 på side 94. 
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     Under IFRS 15 skal teleselskaberne vurdere de forskellige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med 

salg via indirekte salgskanaler, for at kunne foretage indregningen rigtigt. Derfor gennemgås der nedenunder 

et praktisk eksempel vedrørende salg ved brug af indirekte salgskanaler. 

 

6.4.1. Praktisk eksempel – Salg ved brug af indirekte salgskanaler og kontraktomkostninger 

 

Der er taget udgangspunkt i samme indregningsmetode som i et eksempel, der er udarbejdet af teleselskabet 

Vodafone Group (Vodafone Exposure Draft, 2012, s. 3-6).

Tallene er således følgende:

Salgsprovisionen som den eksterne detailhandler skal have i forbindelse med salget er på 160 kr., svarende 

til 40 % af fastnettelefonens salgspris efter rabat (400 ∙ 0,4 = 160).

Ligesom i ovenstående eksempel 6.2.1. vedrørende allokering af transaktionspriser, er der i dette eksempel 

taget udgangspunkt i et teleselskab, som sælger en trådløs fastnettelefon til en kunde. Dog er der to 

scenarier hvor det ene er, at teleselskabet selv køber telefonen fra en leverandør, og sælger telefonen 

inklusiv abonnement direkte til kunden. Det andet scenarie er, hvor teleselskabet har indgået en 

samarbejdsaftale med en detailforretning. 

Detailforretningen køber selv fastnettelefonen direkte fra leverandøren og sælger den til en kunde sammen 

med teleselskabets telefonabonnement. Detailforretningen får salgsprovision fra teleselskabet, som betaling 

for at have fået en kunde til at købe teleselskabets abonnement. Således er salgsprovisionen en 

kontraktomkostning for teleselskabet.

     Kontrakten ved salget til kunden er den samme kontrakt som vedrørte kunde B i ovenstående eksempel 

6.2.1., nemlig:

Salg af en fastnettelefon på 1.000 kr., men hvor der er rabat på 600 kr. fordi kunden binder sig til et 

fastnetabonnement i 24 måneder, og fastnetabonnementet er på 199 kr. om måneden.

Teleselskabet har indkøbt fastnettelefonen for 500 kr., som er dens kostpris.
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Opstilling af oplysningerne i eksemplet for teleselskabet Direkte salg fra teleselskabet Indirekte salg via detailforretning

Telefonens rabat 600  -

Telefonens kostpris for teleselskabet 500  -

Telefonens stand-alone pris 1.000  -

Telefonens kontraktpris 400 (a)  -

Abonnementets ydelse pr. måned 199 199

Abonnementets stand-alonepris 4.776 (b) 4.776 (b)

Abonnementets kontraktpris 4.776 (c) 4.776 (c)

Kontraktens samlede stand-alone pris 5.776 (d) 4.776 (e)

Den samlede kontraktpris 5.176 (f) 4.776 (g)

Salgsprovision til detailhandleren ved salg af telefon  - 160

(e) : Kontraktens samlede stand-alone pris, indirekte salg = abonnementets stand-alone pris =  4.776

(f) : Den samlede kontraktpris, direkte salg = telefonens kontraktpris + abonnements kontraktpris  =  400 + (24 ∙ 199) = 5.176

(a) : Telefonens kontraktpris = Telefonens stand-alone pris fratrukket rabatten = 1.000 - 600 i rabat = 400 

(b) : Abonnementets stand-alone pris = binding af månedlig ydelse i 24 måneder = 199 ∙ 24 måneder = 4.776

(c) : Abonnementets kontraktpris = binding af månedlig ydelse i 24 måneder = 199 ∙ 24 måneder = 4.776

(d) : Kontraktens samlede stand-alone pris, direkte salg = telefonens stand-alone pris + abonnements stand-alone pris = 1.000 + 4.776 = 

5.776

(g) : Den samlede kontraktpris, indirekte salg = abonnements kontraktpris  =  4.776

Tallene for indregningen af omsætningen ved teleselskabets direkte salg til kunden, er de samme som i 

ovenstående eksempel 6.2.1., hvorfor der henvises til dette eksempel for mellemregningerne til tallene, hvor 

de er gennemgået. Indregningen af omsætningen vises ud fra IAS 18 og IFRS 15.

Tallene for det direkte salg fra teleselskabet ved henholdsvis IAS 18 og IFRS 15 fremgår af 

denne tabel:

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Omsætning fra telefonen 400

IAS 18 Omsætning fra abonnementet 2.388 2.388 2.388 2.388

Omkostning fra telefonen 500

Indkomst -100 +2.388 +2.388 +2.388 +2.388 +9.452

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Omsætning fra telefonen 896

IFRS 15 Omsætning fra abonnementet 2.136 2.136 2.388 2.388

Omkostning fra telefonen 500

Indkomst +396 +2.140 +2.140 +2.388 +2.388 +9.452

Kontraktaktiv, post i balancen 496 244 0

Direkte salg fra teleselskabet - IFRS 15

Direkte salg fra teleselskabet - IAS 18

Tallene vedrørende omsætning fra den indirekte salgskanal via en detailforretning fremgår af 

følgende tabel. Tallene er ligeledes udregnet ved brug af henholdsvis IAS 18 og IFRS 15:
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Sammenfatning på Praktisk eksemplet - Salg ved brug af indirekte salgskanaler og kontraktomkostning 

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Omsætning fra telefonen

IAS 18 Omsætning fra abonnementet 2.388 (d) 2.388 2.388 2.388

Omkostning fra telefonen 0 (a)

Salgsprovision 160 (b)

Indkomst -160 (c ) +2.388 +2.388 +2.388 +2.388 +9.392

Total indkomst

Tidsperiode 1. dag 1. år 2. år 3. år 4. år

Omsætning fra telefonen

Omsætning fra abonnementet 2.388 (h) 2.388 2.388 2.388

IFRS 15 Omkostning fra telefonen 0

Salgsprovision 0 (e ) 80 (i) 80

Indkomst 0 (f) +2.308 (j) +2.308 +2.388 +2.388 +9.392

Meromkostning vedr. salgsprovision 

i balancen
160(g) 80 0

IFRS 15 - Indirekte salg via detailforretning

IAS 18 - Indirekte salg via detailforretning

Indregning af omsætning ved indirekte salg ved brug af nuværende regnskabsstandard, IAS 18:

Punkt (a) vedrørende omkostning fra fastnettelefonen. Da det er detailforretningen som selv køber og sælger telefonen, får 

teleselskabet hverken omsætning eller omkostning, i forbindelse med salget fastnettelefonen.  

Punkt (b) vedrører salgsprovisionen som teleselskabet betaler til detailforretningen, ved salget af fastnettelefonen. Provisionen 

er på 160 kr. som i forbindelse med kontraktindgåelsen skal omkostningsføres (Vodafone Exposure Draft, 2012, s. 4).

Punkt (c) vedrører indkomsten, og da teleselskabet ikke har nogen omsætning på første dag, hvor detailforretningen sælger 

telefonen inklusiv abonnementet til kunden, har teleselskabet kun en udgift i salgsprovisionen på de 160 kr.

Punkt (d) vedrører teleselskabets omsætning fra fastnetabonnementet. Dette er på de 199 kr. pr. måned gange 12 måneder 

(199 ∙ 12 = 2.388).

Punkt (j) vedrører indkomsten efter første år, som er omsætningen fra fastnetabonnementet fratrukket den amortiseret del af 

salgsprovisionen dvs. 2.388 – 80 = 2.308 kr.

Indregning af omsætning ved indirekte salg via detailforretning ved brug af IFRS 15:

Punkt (e ) vedrører salgsprovisionen, som er opstået i forbindelse med opnåelse af kontrakten, da teleselskabet betaler 

detailforretningen provision, for at skaffe kunden til deres teleabonnement. Således var omkostningen ikke opstået, hvis 

teleselskabet ikke havde fået kontrakten med kunden. Det forventes at omkostningen vedrørende salgsprovisionen bliver 

genvundet i forbindelse med omsætningen fra abonnementet, og selskabet har mulighed for aktivere de 160 kr. i balancen, som 

en balancepost vedrørende meromkostningen og salgsprovisionen, som er under punkt (g) (IFRS 15 afsnit 91 og 92). 

Salgsprovisionen vil så blive omkostningsført over de 24 måneder, dvs. med 80 kr. om året, som bl.a. er angivet i punkt (i) 

(EY, Applying Telecom, 2015, s. 26) (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 15), og balanceposten vil tilsvarende blive 

reduceret med beløbene.  

Punkt (f) vedrørende indkomsten på 1. dagen er på 0 kr., da salgsprovisionen først omkostningsføres over de 2 år, i 

forbindelse med at leveringsforpligtelsen vedrørende abonnementet bliver leveret, som også er beskrevet i punkt (e ).

Punkt (g) vedrører meromkostningen vedrørende salgsprovisionen, som bliver forklaret sidst i punkt (e ).

Punkt (h) vedrører omsætning fra fastnetabonnementerne. Da det er detailforretningen som selv sælger telefonen, opnår 

teleselskabet kun omsætning i forbindelse med salg af fastnetabonnementet på de 199 kr. om måneden, svarende til 2.388 kr. 

om året.

Punkt (i) vedrører salgsprovisionen på de 160 kr. som vil blive omkostningsført over de 24 måneder, dvs. med 80 kr. om året.
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Ud fra ovenstående eksempel kan det ses at IFRS 15 kommer til at have en effekt på indregningen af 

omsætningen ved indirekte salgskanaler og kontraktomkostninger i forhold til indregning efter de nuværende 

regnskabsstandarder. Der er udarbejdet nedenstående graf 6.4.1. og graf 6.4.2. til at illustrere udviklingen i 

indkomst ved henholdsvis brug af direkte salg og indirekte salg. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

I graf 6.4.2. og i tabellerne i eksemplet kan det bl.a., ses at indregningen af omsætningen og indkomsten fra 

kontrakterne ved brug af IFRS 15 bliver højere ved salget igennem den indirekte salgskanal, som er 

detailforretningen, hvor indkomsten indregnes til 2.308 kr. ved 1. og 2. år, hvorimod indkomsten fra kontrakten 

ved salg direkte fra teleselskabet, kun bliver på 2.140 kr. ved 1. og 2. år. Dette skyldes at når teleselskabet 

sælger abonnementet direkte til kunden sammen med en fastnettelefon, så skal en del af kontraktprisen 
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allokeres fra abonnementet til telefonen, hvorimod at når teleselskabet laver et indirekte salg via 

detailforretningen, så skal der ikke allokeres noget til telefonen, da detailforretningen står for salget af denne. 

Således fremstår det som om, at teleselskabet får en højere omsætning og indkomst fra salget af 

fastnetabonnementet, ved det indirekte salg end ved det direkte salg, pga. allokeringen til fastnettelefonen, 

selvom begge kontrakter lyder på 199 kr. om måneden for fastnetabonnementerne fra kunden. 

     Ved indregningen ved brug af IAS 18 i graf 6.4.1., bliver indkomsten vedrørende kontrakterne derimod 

indregnet til det samme, nemlig 2.388 kr. fra år 1 til år 4, lige meget om salget sker direkte til kunden eller 

indirekte til kunden via en salgskanal. Her afviger indkomsten dog på førstedagen, hvor den er på henholdsvis 

– 100 og – 160 kr., grundet omkostningerne til henholdsvis fastnettelefonen og til salgsprovisionen. En anden 

forskel, som også fremgår af eksemplet, er ved indregningen af salgsprovisionen, dvs. kontraktomkostningen, 

der efter IAS 18 ofte bliver omkostningsført når omkostningen opstår (PwC, Revenue Communications, 2014, 

s. 13). Der er dog manglende vejledning på området under IAS 18, hvilket gør at nogle selskaber også har 

indregnet salgsprovisionen som et immaterielt aktiv og omkostningsført det over kontraktperioden (PwC, 

Revenue Communications, 2014, s. 13).  

     Under IFRS 15 skal kontraktomkostningen indregnes i balancen som et aktiv vedrørende meromkostninger, 

hvis omkostningerne forventes at blive tilbagebetalt med kontrakten, og udgiften omkostningsføres i takt med 

at kontrakten og de tilknyttede leveringsforpligtelser bliver leveret (IFRS 15 afsnit 91 og 92) (EY, Applying 

Telecom, 2015, s. 26) (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 14). Dette gør at teleselskaber som har meget 

salg via eksterne salgskanaler, opnår større balanceposter ved indregning af salgsprovisionsposten i balancen, 

end de teleselskaber som udelukkende selv sælger direkte til kunden. 

     Indregningen af salg via indirekte salgskanaler og ved kontraktomkostningerne bliver således påvirket af 

implementeringen af IFRS 15, f.eks. ved to teleselskaber, hvor det ene hovedsageligt sælger direkte til kunden, 

og hvor det andet har en stort andel salg via eksterne salgskanaler. Disse to typer selskaber, får således sværere 

ved at sammenligne omsætningstal, da IFRS 15 vil påvirke sammenligneligheden ved indirekte salg og 

kontraktomkostninger. Det vurderes at implementeringen af IFRS 15, vil få en markant effekt for teleselskaber, 

der i forbindelse med deres nuværende kontraktomkostninger, omkostningsfører dem i sammenhæng med at 

de opstår, og ikke kapitaliserer dem (PwC, Revenue Communications, 2014, s. 14). I Telias årsrapport 2016 

skriver de bl.a., at de ikke kapitaliserer omkostninger vedrørende kontraktomkostninger i forbindelse med 

salgsprovision og lignende, og at de er ved at analysere effekten ved implementeringen af IFRS 15, for deres 

regnskab på dette område (Telia Company årsrapport 2016, s. 105-106). 
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6.5. Analyse af IFRS 15’s påvirkning af telebranchens regnskabsinformationer 

I dette afsnit ses der på, hvilken påvirkning IFRS 15 har på teleselskabernes regnskabsinformation. Som nævnt 

oppe i afsnit 6.2., vil implementeringen af IFRS 15 for telebranchen bl.a. få den konsekvens, at en større del 

af omsætningen ved f.eks. salg af en fastnettelefon inkl. abonnement, vil blive allokeret til omsætningen fra 

fastnettelefonen på første dagen for kontraktens indgåelse. Dette kan således have en stor effekt på 

teleselskabernes regnskabstal, hvis man ser på det store antal af kontrakter, som teleselskaberne har med de 

forskellige kunder. 

     Ligeledes kunne det også konstateres i det praktiske eksempel 1 i afsnit 6.2.1., at der ved kunde B under 

IFRS 15 opstod et kontraktaktiv, i forbindelse med teleselskabet rettighed til at modtage betaling for 

fastnettelefonen og abonnementsydelserne. Disse kontraktaktiver vil således medføre at teleselskabernes 

balancer øges. Eksemplet i afsnit 6.4. viste at ved indregning efter IFRS 15, skal salgsprovisionen opstået ved 

salg gennem indirekte salgskanaler, indregnes som en meromkostning vedrørende salgsprovision i balancen. 

Således skal salgsprovisionen ikke omkostningsføres med det samme på dag et, ligesom under de nuværende 

regnskabsstandarder. Disse nævnte ændringer, som der er blevet konstatereret ved de forskellige eksempler, 

kan bl.a. medføre at teleselskabernes regnskabstal vedrørende indregning af omsætning samt regnskabstallene 

i resultatopgørelserne og i balancerne, kan blive væsentligt ændret efter implementeringen af IFRS 15, hvis 

bl.a. at periodisering medfører at omsætningen bliver indregnet hurtigere i årsrapporterne. 

     De store teleselskaber som TDC, Telenor og Telia bruger nøgletallet ARPU (TDC Group årsrapport 2016, 

s. 4) (Telenor Group årsrapport 2016, s. 32) (Telia Company årsrapport 2016, s. 32), som står for average 

revenue per user, og som måler den gennemsnitlige omsætning per kunde, f.eks. for en vare eller en 

tjenesteydelse (Berlingske, Dansk mobilbranche, 2006). Ved sammensatte kontrakter ligesom i eksemplet i 

afsnit 6.2.1., hvor en telefon og et abonnement bliver indregnet efter IFRS 15, vil implementeringen af IFRS 

15 medføre, at ARPU i forhold til abonnementerne vil falde, og APRU for telefonerne vil stige. Og jo mere 

rabat der gives ved salg af telefonerne, desto større vil denne effekt være, som vist i det praktiske eksempel 2 

i afsnit 6.2.2. Således kan teleselskaberne få travlt med at skulle forklare investorerne, hvorfor der kommer 

større udsving i nøgletallene bl.a. i ARPU pga. ændring i indregningen (CCH Daily, Perrin, IFRS 15, 2014). 

     Derudover kan selskabernes øvrige nøgletal også blive påvirket af effekterne fra IFRS 15, bl.a. EBIT, som 

står for earnings before interest and tax, og som er resultatet før renter og skat (Nielsen og Mourier, 2008, s. 

96). Hvis IFRS 15 medfører at omsætningen stiger i starten af kontrakten, kan det også medføre at EBIT stiger 

i den periode, hvor omsætningen indregnes. På samme måde kan mange af de andre nøgletal i regnskaberne 

også blive påvirket, hvis nøgletallene bliver påvirket på størrelsen af omsætningen, f.eks. selskabernes 

egenkapitalforrentning. Egenkapitalforrentningen beregnes som nettoresultatet efter skat divideret med 

egenkapitalen ganget med 100 (Petersen og Plenborg, 2008, s. 174). Hvis omsætningen stiger i 
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regnskabsperioden, vil det også medføre at nettoresultatet efter skat stiger, som gør at egenkapitalforrentningen 

vil stige. 

     Hensigten med indførslen af IFRS 15 som regnskabsstandard, har bl.a. været at give mere vejledning i 

forbindelse med indregning af omsætningen, således at indregningen kan blive ensrettet for selskaberne 

generelt, for på den måde også lettere at kunne sammenligne performance. Med IFRS 15 er det også meningen, 

at der skal ske langt større overensstemmelse imellem IFRS og US GAAP i forbindelse indregning af 

omsætning. Således, vil det også blive lettere for regnskabsbrugerne, at sammenligne selskaber, selvom det 

ene selskab indregner efter IFRS, og det andet selskab indregner efter US GAAP, hvis selskaberne f.eks. driver 

forretning i flere forskellige lande (IASB, McConnell, 2014, s. 1). 

     Desuden medfører IFRS 15, at der vil være mere vejledning i forbindelse med indregning af omsætning, 

hvilket bl.a. også kunnet ses i afsnit 6.4. vedrørende salg ved brug af indirekte salgskanaler og 

kontraktomkostninger. Ved indregning af kontraktomkostninger under IAS 18, har der været manglende 

vejledning, og derfor blev kontraktomkostningerne enten omkostningsført når de indtraf, eller kapitaliseret 

som et immaterielt aktiv. Under IFRS 15 skal selskaberne kapitalisere ekstraomkostningerne ved at opnå en 

kontrakt, når det forventes at omkostningerne bliver tilbagebetalt via en kontrakt jf. IFRS 15 afsnit 91. 

Ligeledes når et selskab skal identificere separate leveringsforpligtelsers efter de nuværende regnskabsstander, 

så står det ikke forklaret i IAS 18, hvordan komponenterne identificeres eller hvorvidt, der er bestemte 

betingelser, som skal være opfyldt, før et element kan separeres som et separat element, som det også er 

gennemgået i afsnit 6.2. Her kommer IFRS 15 derimod med en detaljeret gennemgang og beskrivelse af, 

hvilken fremgangsmåde, som skal bruges. 

     Et af grundprincipperne ved brug af IFRS 15 er også, at selskaberne skal indregne indtægter så de bedre 

afspejler transaktionerne med varer og tjenesteydelser, ud fra hvad selskaberne forventer at være berettiget til 

for leveringen (Deloitte, IFRS 15, 2014, s. 2). Således mener Stephen Cooper, som er et medlem af IASB, at 

den nye tilgang til indregningen af omsætning vil skabe et mere konsistent grundlag for indregning af 

omsætning, der bedre afspejler de underliggende økonomiske transaktioner (IASB, Cooper, Revenue, 2010, s. 

3). 

     IFRS 15 træder i kraft den 1. januar 2018, hvis selskaberne ikke vælger at førtidsimplementere 

regnskabsstandarden (PwC, Regnskabshåndbog 2017, s. 375). Når implementeringen foretages skal det som 

udgangspunkt være med tilbagevirkende kraft for alle de tidligere regnskabsperioder, der bliver præsenteret. 

Således skal selskabernes igangværende kontrakter med kunder tilpasses og indregnes efter IFRS 15. Således 

foretages der tilpasning til IFRS 15 i sammenligningsårene i årsrapporten. Det er dog også alternativt muligt 

at implementere standarden ud fra en simplificeret tilbagevirkende metode, hvor der ikke skal laves tilpasning 

af sammenligningsårene (PwC, Regnskabshåndbog 2017, s. 375). Der er dog lempelser, hvis selskabet vælger 

at implementere standarden med tilbagevirkende kraft, bl.a. behøves der ikke at tilpasses kontrakter som 
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allerede er afsluttet, hvor leveringsforpligtelserne er opfyldt til kunderne (PwC, Regnskabshåndbog 2017, s. 

376).  

     Hvor stor en ændring implementeringen af IFRS 15 vil få for teleselskabernes regnskabstal, er svært præcist 

at vurdere, da teleselskaberne bl.a. ikke offentliggør, hvor stor en del af deres omsætning som kommer fra 

kontrakter med sammensatte leveringsforpligtelser. Desuden offentliggøres det heller ikke, hvor ofte der 

bruges kontraktomkostninger som f.eks. salgsprovision ved anvendelse af indirekte salgskanaler i forbindelse 

med salg af deres abonnementer, eller hvor ofte der sker kontraktmodifikationer. Derfor er det svært at foretage 

en talmæssig estimering af effekten for de enkelte teleselskaber, da disse nødvendige tal bl.a. ikke bliver 

offentliggjorte. 

     Dog kunne det ses ud fra de ovenstående praktiske eksempler, at bl.a. ved allokering af 

leveringsforpligtelser havde IFRS 15 en væsentlig effekt på regnskabstallene, hvor bl.a. omsætningen for 

kunde B i afsnit 6.2.1, var steget med 8,9 % efter et år på grund af indregning efter IFRS 15 i forhold til 

indregning efter de nuværende regnskabsstandarder. Desuden var omsætningen steget med 12,8 % for kunde 

C i eksempel 2 i afsnit 6.2.2. ved indregning efter IFRS 15 i forhold til de nuværende regnskabsstandarder. 

Dette skyldtes, at rabatten til telefonen i tilbuddet blev forøget i forhold til kunde B. Det kan således ses, at en 

større del af omsætningen bliver periodiseret over til starten af kontrakten i tilsvarende sammensatte kontrakter 

ved indregning efter IFRS 15. 

     I 2. halvår 2016 havde TDC 3,1 mio. mobilabonnementer 14, 0,9 millioner fastnetabonnementer  15 og 1,3 

mio. bredbåndsabonnementer 16 i Danmark. Hvis det viser sig, at IFRS 15 kun ender med at medføre en mindre 

regnskabsmæssig effekt, ved indregning af omsætning for den enkelte kontrakt, kan dette dog alligevel 

medføre større regnskabsmæssige ændringer samlet set for teleselskaberne på grund af de mange kontrakter. 

     Ligeledes vurderer de større revisionshuse bl.a. Deloitte og PwC også at implementeringen af IFRS 15, kan 

medføre markante ændringer, når teleselskaberne skal indregne omsætning (PwC, Account change, 2016, s. 

3) (Deloitte, Insights Telecom, 2017, s. 2). Det internationale konsultentfirma BearingPoint har også foretaget 

en analyse, af IFRS 15’s påvirkning af telekommunikationsbranchen, og firmaet vurderer ligeledes at den 

direkte effekt af implementeringen af IFRS 15 vil få en meget signifikant effekt på teleselskabers 

resultatopgørelser og ligeledes på deres balancer i forbindelse med indregning af omsætning (BearingPoint, 

Telecom, 2014, s. 13). 

     Det internationale teleselskab Vodafone med hovedsæde i England, vurderer i deres årsrapport 2016/17 at 

implementeringen af IFRS 15 forventeligt vil medføre, bl.a. at bruttoresultatet vil stige eller at bruttotabet vil 

                                                      
14 Tal fra Erhvervsstyrelsen, som fremgår af bilag 2. 
15 Tal fra Erhvervsstyrelsen, som fremgår af bilag 3. 
16 Tal fra Erhvervsstyrelsen, som fremgår af bilag 4. 
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blive reduceret, i forbindelse med etablering af mange nye kundekontrakter. Dog vil bruttoresultatet så 

ligeledes blive reduceret i resten af kontraktperioden, men at disse tidsforskellige ikke vil have nogen samlet 

effekt, på bruttoresultatet, for en kontrakt med en kunde, over den samlede kontraktperiode (Vodafone Group 

Plc årsrapport 2016/17, s. 108). Vodafone skriver ligeledes, at denne effekt skyldes allokering af 

transaktionspriserne og indregning af kontraktomkostninger, som skal amortiseres m.m. (Vodafone Group Plc 

årsrapport 2016/17, s. 107-108). De skriver også, at den samlede effekt af IFRS 15, ikke kan blive estimeret 

med rimelighed, men at implementeringen vil have en væsentlig effekt på deres koncernresultatopgørelse og 

deres koncernregnskab (Vodafone Group Plc årsrapport 2016/17, s. 108). 

     Samlet set vurderes det således, at da teleselskaberne ofte benytter sig af kontrakter med flere elementer, 

foretager kontraktmodifikationer og benytter sig af indirekte salgskanaler og kontraktomkostninger, vurderes 

det at IFRS 15 vil medføre markante ændringer, som vil få væsentlige regnskabsmæssige effekter for 

teleselskaberne på det danske marked, som aflægger regnskab efter IFRS. 

 

6.6. Delkonklusion på analysen af, hvilken påvirkning IFRS 15 vil have på 

selskaber inden for telebranchen 

I denne delkonklusion sammenfattes, de effekter som underafsnittene i afsnit 6 er kommet frem. De er bliver 

oplistet i nedenstående tabel. 

 

Afsnit Påvirkning på teleselskaber

Afsnit 6.1. Identificering af 

separate 

leveringsforpligtelser

 - De identificerede leveringsforpligtelser vil ikke umiddelbart afvige væsentlig, ved indregning 

efter IFRS 15, i forhold til indregning efter IAS 18. Dog kan de godt afvige, hvis der brugt 

vejledning, som ikke minder om IFRS 15's metode. Vejledningerne, der minder om IFRS 15 på 

området er bl.a. ASC 605-25 og IFRIC 18.

Afsnit 6.2. Allokering af 

vederlaget til 

leveringsforpligtelser

 - Ved kontrakter med flere leveringsforpligtelser, f.eks. en fastnet- eller mobiltelefon solgt 

sammen med et telefonabonnement, vil en større del af omsætningen blive allokeret over til 

telefonen ved indregning efter IFRS 15 i forhold til indregning efter de nuværende 

regnskabsstandarder. Dette medfører således at omsætningen bliver indregnet hurtigere ved 

kontraktens indgåelse, dvs. at omsætningen bliver periodiseret hen til begyndelsen af 

kontrakten. Tilsvarende vil omsætningen allokeret til abonnementet falde. Dog vil den samlede 

omsætning over den samlede regnskabsperiode være ens, ligemeget om man indregner efter 

IFRS 15 eller de nuværende regnskabsstandarder.

 - Det kunne også ses i de praktiske eksempler, at jo større rabat der gives på telefonen i en 

kontrakt med flere elementer, desto relativt større omsætning bliver der allokeret til telefonen 

ved indregning efter IFRS 15, i forhold til ved de nuværende regnskabsstandarder.

 

 - Der vil også opstå et kontraktaktiv i balancen, ved indregning efter IFRS 15, som vedrører den 

del af omsætningen, der er allokeret til telefonen, som ikke er modtaget med det samme. Dette 

beløb vil blive indregnet som et tilgodehavende. Derfor øges balanceposterne også ved IFRS 15 i 

forhold til de nuværende regnskabsstandarder når kontraktaktiverne indregnes i balancen.

Tabel til delkonklusion til analysen af hvilken påvirkning IFRS 15 vil have på selskaber inden for telebranchen
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Afsnit Påvirkning på teleselskaber

Afsnit 6.3. 

Kontraktmodifikationer

 - Ved brug af IFRS 15 ved indregning af kontraktmodifikationer, er der en del, som 

teleselskaberne skal vurdere og forholde sig til, i sammenhæng med en relativt simpel 

kontraktmodifikation. Ledelsen skal vurdere stand-alone prisen på ændringen, og vurdere om 

modifikationen skal indregnes som en separat leveringsforpligtelse, eller som en ændring til den 

nuværende kontrakt. Effekten ved implementeringen af IFRS 15 vedrørende 

kontraktmodifikationer, vil få størst effekt på de teleselskaber, som har brugt vejledning der ikke 

minder om IFRS 15’s indregningsmetode. Desuden vurderes det, at selskaberne kan være 

nødsaget til at opdatere deres bogførings- og it-systemer i forbindelse med implementeringen af 

IFRS 15, så disse indsamler de nødvendige informationer, der brug for under IFRS 15.

Afsnit 6.4. Salg ved brug af 

indirekte og 

kontraktomkostninger

 - Det blive sværere for teleselskaber at sammenligne deres regnskabstal, alt efter om de selv 

sælger deres telefonabonnement direkte til kunden, eller om de anvender eksterne salgskanaler, 

da en større del af omsætningen bliver allokeret væk fra fastnetabonnementet ved det direkte 

salg. Desuden skal kontraktomkostningerne til salgsprovision kapitaliseres og indregnes i 

balancen efter IFRS 15, hvorimod salgsprovisionen normalt bliver omkostningsført med det 

samme under de nuværende regnskabsstandarder. Således kan en masse af disse 

salgsprovisioner medføre en hvis effekt på teleselskabernes balanceposter.

 - Overordnet set, kan de samlede ovennævnte effekter ved implementeringen af IFRS 15, få en 

stor effekt for teleselskabernes regnskabstal, hvis bl.a. omsætningen bliver periodiseret frem til 

starten af en kontrakts indgåelse ved sammensatte kontrakter. Kontraktaktiverne der opstå ved 

brug af IFRS 15, kan også medføre, at balanceposterne i teleselskabernes årsrapporter øges.

 - Når mere af omsætningen ved sammensatte kontrakter bliver allokeret til en telefon fremfor til 

fastnetabonnementerne, så vil det medføre at teleselskabernes nøgletal ARPU, vil falde for 

abonnementsydelserne, men stige ved ARPU for telefonerne. Og desto mere rabat der gives ved 

en telefonerne, i sådanne sammensatte kontrakter, desto relativt mere vil ARPU for telefonerne 

stige. Ligeledes kan andre af selskabernes nøgletal også blive påvirket, hvis f.eks. noget af 

omsætningen bliver periodiseret frem i kontrakten bl.a. EBIT og selskabernes 

egenkapitalforrentning.

 - Én af hensigterne med IFRS 15 er give mere vejledning, for på den måde at ensrette indregning 

af selskabers omsætning. Således at det også er lettere at sammenligne selskabernes 

performance. Desuden er hensigten også, at det skal være lettere at sammenligne selskaber, 

selvom det ene f.eks. anvender IFRS og det andet anvender US GAAP som regnskabspraksis, da 

deres regnskabsstandarder for indregning af omsætning, bliver mere ensrettede med IFRS 15. 

 - Det er svært præcist at estimere, hvor stor en effekt implementeringen af IFRS 15 vil have på 

teleselskabernes regnskaber, da teleselskaberne bl.a. ikke offentliggør hvor mange af deres 

kontrakter med kunderne, som er kontrakter med flere leveringsforpligtelser, hvor ofte der 

bruges kontraktomkostninger som f.eks. salgsprovision ved anvendelse af indirekte salgskanaler 

eller, hvor ofte der sker kontraktmodifikationer i forbindelse med deres kontrakter.

 - Dog vurderes det samlet set, at implementeringen af IFRS 15 vil medføre markante ændringer, 

som vil få væsentlige regnskabsmæssige effekter for teleselskaberne på det danske marked, som 

aflægger regnskab efter IFRS.

Afsnit 6.5. Analyse af IFRS 

15's påvirkning af 

telebranchens 

regnskabsinformationer

Tabel til delkonklusion til analysen af hvilken påvirkning IFRS 15 vil have på selskaber inden for telebranchen
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7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling er besvare hovedspørgsmålet i problemformuleringen, som er: ”Hvilke 

ændringer medfører IFRS 15 i forhold til de nuværende regnskabsstandarder i forbindelse med indregning og 

måling af omsætning, og hvorledes påvirker dette selskaberne i telebranchen?”. 

     I problemformuleringen er der opstillet en række undersøgsmål, som skal hjælpe med at besvare 

hovedspørgsmålet. Det første underspørgsmål lyder:” Hvilke teleselskaber, der aflægger årsregnskab efter 

IFRS, har de største markedsandele vedrørende abonnementer på det danske telemarked?”. Spørgsmålet er 

besvaret i afsnit 2, vedrørende præsentation af telebranchen på det danske marked. Ud fra Energistyrelsens 

telestatistik vedrørende 2. halvår 2016, kan det konkluderes at for mobilabonnementer, har TDC den største 

markedsandel på 37,1 %. Selskaberne med de næststørste markedsandele er Telenor med 22,7 % og Telia med 

17,8 %. For fastnetabonnementer er det ligeledes TDC der har de største markedsandele på 64,0 %. De 

efterfølgende to selskaber er Stofa med 5,9 % og DLG Tele med 2,5 %, men disse to selskaber aflægger ikke 

årsregnskab efter IFRS, men derimod efter årsregnskabsloven bestemmelser for regnskabsklasse C. På 

bredbåndsmarkedet, er det også TDC som har de største markedsandele på 51,0 %. Stofa har markedsandele 

på 12,6 %, men aflægger som sagt ikke regnskab efter IFRS, men det gør Telenor derimod, som har en 

markedsandel på 6,1 %. Så det kan konkluderes, at TDC har de største markedsandele på det danske 

telemarkedet samlet set, for selskaber, der aflægger efter IFRS, hvor selskaberne med de næststørste 

markedsandele er henholdsvis Telenor og Telia. Derfor er det især for disse selskaber, at IFRS 15 kan medføre 

en regnskabsmæssig effekt, i forhold til indregning af omsætning for selskaberne på det danske telemarked. 

     Det næste undersøgsmål i problemformuleringen, er:” Hvordan behandles indregning og måling af 

omsætning efter den nuværende regnskabsstandard IAS 18?”. I afsnit 3, vedrørende nuværende 

regnskabsregulering – IAS 18 og IAS 11, bliver der redegjort for behandlingen af indregning og måling af 

omsætning, efter den nuværende regnskabsstandarder IAS 18 og kort om IAS 11. Ved indregning efter IAS 

18, vurderes det hvilke indregningskriterier som omsætningen skal indregnes efter, ud fra hvilken 

indtægtstype, der er tale om, dvs. om omsætningen er fra salg af varer, tjenesteydelser eller andres anvendelse 

af virksomhedens aktiver mod vederlag i form af renter, royalties og udbytte. Entreprisekontrakter skal 

indregnes efter IAS 11. I forbindelse med gennemgangen af, og arbejdet med IAS 18 i afhandlingen, kan det 

overordnet konkluderes, at der er flere områder, hvor regnskabsstandarden ikke vejleder, bl.a. i forbindelse 

med, hvordan identificeringen af delkomponenter skal ske ved en kontrakt med flere elementer. I stedet har 

regnskabsaflæggere kunnet vælge at hente vejledning bl.a. fra den amerikanske vejledning 605-25 Multiple 

Element Arrangement. Ligeledes, er der også manglende vejledning i forbindelse med indregning af 

kontraktmodifikationer, og ved allokering af vederlag i kontrakter med flere leveringsforpligtelser. Som nævnt 

anvender de nuværende regnskabsstandarder sig af forskellige indregningskriterier, alt efter hvilken 

omsætningstype der er tale om. Sammenholdt kan den manglende vejledning og de forskellige 
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indregningskriterier medføre, at selskaber indregner omsætning forskelligt, alt efter hvilken type vejledning 

selskaberne vælger at anvende. Desuden er sammenligneligheden af selskabers omsætning også mindre 

gennemskuelig, hvis de arbejder inden for forskellige brancher med forskellige omsætningstyper. Det har bl.a. 

også været for at forbedre ensartetheden for indregningen af omsætning, at IASB har udarbejdet den nye 

regnskabsstandard IFRS 15. 

     Det tredje underspørgsmål i problemformuleringen lyder:” Hvad er formålet i forbindelse med indførelsen 

af IFRS 15, som en ny standard for indregning af omsætning?”. Spørgsmålet er besvaret i afsnit 4, vedrørende 

IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder. Det kan konkluderes, at formålet med IFRS 15 er at lave en 

ny regnskabsstandard, der øger ensartetheden i indregningen af omsætning for selskaber. Derudover skal 

regnskabsstandardens indregningsmodel også kunne rumme flere forskellige omsætningstyper, lige meget om 

de vedrører salg af varer, tjenesteydelser eller entreprisekontrakter. IFRS 15 skal også udfylde nogle af de 

områder, hvor de eksisterende standarder ikke har haft vejledning bl.a. vedrørende fordeling af vederlag på 

flere leveringsforpligtelser ved sammensatte kontrakter. Således skal IFRS 15 komme med nogle klarere 

retningslinjer for indregning af omsætning generelt. IFRS 15 er lavet som et konvergensprojekt mellem IASB 

og FASB, og standarden gør at der næsten kommer fuld overensstemmelse vedrørende indregning af 

omsætning imellem IFRS og US GAAP, selvom der dog stadig er nogle forskelle. 

     I afsnit 4, IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder, er der blevet arbejdet med underspørgsmålet:” 

Hvordan behandles indregning og måling af omsætning efter IFRS 15?”. Det kan konkluderes, at IFRS 15 

sammenlægger en masse af de tidligere regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, vedrørende indregning af 

omsætning, som er IAS 18, IAS 11, IFRIC 13, IFRIC 15 og IFRIC 18 samt SIC-31. Således vil indregningen 

af omsætning blive reguleret i den samme regnskabsstandard, som er IFRS 15. Desuden fastsætter IFRS 15 

ikke, hvilke indregningskriterier, som omsætningen skal indregnes efter, ud fra omsætningstypen, på samme 

måde som i de nuværende regnskabsstandarder. En kontrakt med en kunde vedrørende indregning af 

omsætning, skal i stedet vurderes og behandles ud fra indregningskriterierne i IFRS 15, i fem-trins-modellen, 

på nær undtagelserne oplistede i IFRS 15 afsnit 5. Dette medfører en ensartethed i forbindelse med 

indregningen af omsætning, da indregningen sker på baggrund af den samme indregningsmodel og de samme 

indregningskriterier i IFRS 15, hvilket bør ensrette periodiseringen, målingen og samlet set indregningen. IFRS 

15’s fem-trins-model, har klare retningslinjer for fremgangsmåden i forbindelse indregningen, og IFRS 15 

kommer med mere vejledning på mange af de områder, hvor der manglede vejledning i forbindelse med 

indregning efter IAS 18. Som nævnt er disse områder bl.a., ved identificeringen af delkomponenter ved 

kontrakter med flere elementer, ved allokeringen af vederlaget til leveringsforpligtelser ved kontrakter med 

flere elementer og ved indregningen af kontraktmodifikationer.  

     Det femte underspørgsmål i problemformuleringen lyder:” Hvilke forskelle vil der være, i forbindelse med 

indregning af omsætning efter IFRS 15, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder?”. Dette spørgsmål 
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er besvaret i afsnit 5, hvor der analyseres på forskellene mellem de nuværende regnskabsstandarder og IFRS 

15. Det kan konkluderes at en af de grundlæggende forskelle, der er imellem IFRS 15 og de nuværende 

regnskabsstandarder, er at IFRS 15 er bygget op omkring fem-trins-modellen, som kontrakterne skal indregnes 

efter. IAS 18 derimod er bygget op omkring, hvilken omsætningstype der er tale om i forbindelse med 

vurderingen af, hvilke indregningskriterier der skal bruges til indregningen af omsætningen. I tabellen i 

delkonklusionen i afsnit 5.6., er der opstillet nogle af de ligheder og forskelle, som der er imellem 

regnskabsstandarderne, samt en vurdering af, om forskellene har mulighed for at få en markant effekt, for 

selskaberne i telebranchen i forbindelse med indregning af omsætning. Tabellen er opstillet med udgangspunkt 

i punkterne i IFRS 15’s fem-trins-model. Det konkluderes bl.a. at de områder, hvor det vurderes at 

indregningen efter IFRS 15 ikke vil have nogen væsentlig effekt, eller vil have en mindre effekt i forhold til 

indregningen efter de nuværende regnskaber, er ved definitionen af omsætning, ved fastlæggelse af vederlaget 

ved et fast vederlag i kontrakten og ved allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser ved en kontrakt, hvor 

der kun er én enkelt leveringsforpligtelse. De områder, hvor det vurderes at IFRS 15 vil have en mellem effekt, 

eller hvor det vurderes svært præcist at sige, hvor stor en effekt ændringen vil have, er ved områderne 

modifikationer til kontrakter, identifikation af separate leveringsforpligtelser, fastlæggelse af vederlaget ved 

variabelt vederlag, kontrolbegrebet og ved indregning af omsætning over tid. Det regnskabsområde, hvor det 

vurderes at forskellen ved indregning efter IFRS 15, vil have den største regnskabsmæssige effekt for 

teleselskaber, er ved allokering af vederlaget til leveringsforpligtelser for kontrakter med flere 

leveringsforpligtelser. Dette skyldes at teleselskaberne ofte allokerer vederlaget ved brug af den relative 

dagsværdimetode som er korrigeret med contingent revenue cap efter de nuværende regnskabsstandarder, 

hvorimod IFRS 15 allokerer vederlaget ud til leveringsforpligtelserne baseret på deres relative isolerede 

salgspriser. Det konkluderes at implementeringen af IFRS 15, vil have stor regnskabsmæssig effekt for 

teleselskaberne på dette område, da det er karakteristisk for selskaberne i telebranchen, at de har mange 

kontrakter, som ofte indeholder flere leveringsforpligtelser f.eks. en mobiltelefon og et abonnement. 

     Det sjette og sidste underspørgsmål lyder:” Hvilken indvirkning vil implementeringen af IFRS 15 have på 

selskaber i telebranchen på det danske marked, i forbindelse med indregning af omsætning?”. Spørgsmålet er 

besvaret i afsnit 6, hvor der analyseres på, hvilken indvirkning IFRS 15 vil have på selskaber inden for 

telebranchen. Ud fra de praktiske eksempler, kan det bl.a. konkluderes at i forbindelse med identificering af 

separate leveringsforpligtelser, vil implementeringen af IFRS 15 ikke umiddelbart medføre nogen væsentlige 

forskelle for teleselskaberne, i forhold til de nuværende regnskabsstandarder. Ligesom det også blev 

konkluderet ovenover i forbindelse med besvarelsen af underspørgsmål 5, kan det konkluderes at IFRS 15 vil 

have en væsentlig regnskabsmæssig effekt for teleselskaberne, i forbindelse med allokering af vederlaget til 

leveringsforpligtelser, ved kontrakter med flere leveringsforpligtelser. Allokering ved brug af IFRS 15, vil bl.a. 

medføre at en større del af omsætningen vil blive allokeret til telefonen, hvis der er tale om en kontrakt med 

en telefon og et abonnement, som sælges med rabat, som det blev vist i det praktiske eksempel i afsnit 6.2.1. 



79 

 

Dette medfører at omsætningen bliver indregnet hurtigere i kontrakten, og i eksemplet, medførte det en stigning 

i omsætning efter et år på 8,9 %, udelukkende pga. skift af regnskabspraksis fra de nuværende standarder til 

IFRS 15. Det vil således medføre at omsætningen for telefonen vil stige, hvorimod omsætningen for 

abonnementet vil falde, men den samlede omsætning i hele kontraktens løbetid, vil dog i sidste ende blive det 

samme. Det kan konkluderes at desto større rabat, der gives på f.eks. telefonen i en sammensat kontrakt, desto 

større omsætning bliver der allokeret til telefonen ved indregning efter IFRS 15. Der kan også opstå et 

kontraktaktiv ved indregningen efter IFRS 15 ved kontrakter med flere elementer, som bliver indregnet i 

balancen som et tilgodehavende. Dette kan medføre at balanceposterne generelt vil stige ved indregningen for 

teleselskaberne. I forbindelse med kontraktmodifikationer, vil IFRS 15 medføre, at der er mange 

informationer, som teleselskaberne skal vurdere og forholde sig til, ved relativt simple kontraktmodifikationer. 

Den isoleret salgspris på ændringen skal fastsættes, det skal vurderes om modifikationen skal indregnes som 

en separat leveringsforpligtelse eller som en ændring til den nuværende kontrakt, og generelt vurderes det at 

teleselskaberne er nødt til at opdatere eller forny deres bogførings- og it-systemer, således at systemerne kan 

indsamle og håndtere de mange nye informationer, som er nødvendige for indregningen efter IFRS 15 bl.a. i 

forbindelse med kontraktmodifikationer. IFRS 15 vil også have en effekt når teleselskaber bruger indirekte 

salgskanaler og kontraktomkostninger. Regnskabsstandarden vil bl.a. medføre, at det bliver sværere at 

sammenligne omsætningstal f.eks. fra telefonabonnementer, når man sammenligner omsætning fra direkte salg 

til kunden og salg ved brug af eksterne sælgere, da en større del af omsætningen vil blive allokeret væk fra 

abonnementerne ved det direkte salg. Desuden skal salgsprovisionen til de eksterne salgskanaler kapitaliseres 

over balancen ved indregning efter IFRS 15, hvor de normalt er blevet omkostningsført med det samme efter 

de nuværende regnskabsstandarder. IFRS 15 vil desuden medføre at teleselskabernes ofte benyttede nøgletal 

ARPU vil falde for abonnementerne ved sammensatte kontrakter, men vil stige for telefonerne. Generelt set, 

vurderes det dog som værende positivt, at IFRS 15 kommer med mere vejledning i forbindelse med indregning 

af omsætning, og i højere grad ensretter reglerne, også imellem regnskabspraksisserne IFRS og US GAAP. 

Hvor stor en talmæssig effekt IFRS 15 vil have for teleselskabernes regnskabstal ved implementeringen, er 

svært præcist at estimere, da der er mange tal til sådan en estimering, som teleselskaberne ikke offentliggør, 

bl.a. hvor mange kontrakter, der indeholder flere leveringsforpligtelser, og hvor ofte de anvender indirekte 

salgskanaler. 

     På baggrund af konklusionerne fra de seks ovennævnte underspørgsmål, kan afhandlingens 

hovedspørgsmål i problemformuleringen besvares, som er:” Hvilke ændringer medfører IFRS 15 i forhold til 

de nuværende regnskabsstandarder i forbindelse med indregning og måling af omsætning, og hvorledes 

påvirker dette selskaberne i telebranchen?”. Som det blev konkluderet i underspørgsmålene, vil IFRS 15 

medføre markante ændringer i forbindelse med indregning og måling af omsætning, i forhold til de nuværende 

regnskabsstandarder. Selskaberne i telebranchen med de største markedsandele i Danmark, som aflægger 

regnskab efter IFRS, er henholdsvis TDC, Telenor og Telia, og det er således især disse selskaber, som kan 
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blive påvirket af implementeringen af IFRS 15 i forhold til telebranchen på det danske marked. 

Implementeringen af IFRS 15 vil overordnet medføre, at der kommer mere vejledning i forbindelse med 

indregningen, hvilket vurderes at vil medføre en mere ensartet indregning på tværs af selskaber, brancher og 

på tværs af regnskabsregulering for henholdsvis IFRS og US GAAP. For selskaberne i telebranchen, kan IFRS 

15 bl.a. medføre at omsætning bliver allokeret frem til starten af kontrakterne ved kontrakter med flere 

elementer, hvilket vurderes at være det område, som får størst indflydelse for teleselskaberne. Desuden vil 

indregningen af kontraktmodifikationer blive mere kompleks og kræve en masse nye informationer. Efter IFRS 

15 skal der også indregnes kontraktaktiver i balancen ved kontrakter med flere elementer, hvilket kan øge 

selskabernes balanceposter. Således konkluderes det overordnet set, at IFRS 15 på flere områder vil få 

indflydelse på teleselskabernes regnskabstal, og især på området for allokering af vederlag til kontrakter med 

flere leveringsforpligtelser. Det konkluderes derfor samlet set, at implementeringen af IFRS 15 vil medføre 

markante ændringer, som vil få væsentlige regnskabsmæssige effekter for teleselskaberne på det danske 

marked, som aflægger regnskab efter IFRS. 

 

8. Perspektivering 

I denne afhandling er der valgt at undersøge, hvilken effekt implementeringen af IFRS 15 vil få for 

telebranchen. Nogle andre områder som kunne være interessante at undersøge i forlængelse af emnet, kunne 

f.eks. være, hvilken effekt IFRS 15 vil få for entreprenørbranchen indenfor boligbyggeri, hvilket er den anden 

branche, som det tidligere medlem af IASB Patricia McConnell, har skrevet vil blive særlig berørt af 

implementeringen af IFRS 15. 

     Under de nuværende regnskabsstandarder anvender entreprenørbranchen regnskabsstandarden vedrørende 

entreprisekontrakter, som er IAS 11, men IFRS 15 vil erstatte denne når den bliver implementeret. Dette kan 

bl.a. betyde ændringer i forbindelse med fastsættelse af transaktionspriser, og ændringer ved indregning af 

omsætning over tid (EY, IFRS 15 FAAS, 2014, s. 6). Tilsvarende kunne det også være interessant at undersøge, 

hvilken effekt IFRS 15 vil få for medie- og underholdningsbranchen, samt for selskaber der udvikler software, 

da det også vurderes at IFRS 15 vil have en påvirkning af indregning af omsætning specifikt for deres brancher 

(EY, IFRS 15 FAAS, 2014, s. 5-6). 

     Det kunne det også være interessant at undersøge, hvilken effekt IFRS 15 har haft på forskellige selskaber, 

efter at regnskabsstandarden er blevet implementeret, for på den måde bl.a. at analyse på, hvordan og hvor 

meget omsætningstallene og de andre regnskabstal har ændret sig, på grund af ændret regnskabspraksis. Dette 

vil være vigtig information for selskabernes forskellige regnskabsbrugere. På den måde kan man klarlægge, 

om eventuelle ændringer i selskabernes regnskabstal kommer sig af f.eks. ændrede forretningsstrategier eller 

lignende, eller om det hovedsageligt skyldes ændringer i indregningen af omsætning. 
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10. Bilagsliste 

 

Bilag 1. Tabel med anvendte forkortelser i sammenhæng med afsnit 1.5. 

Tabel over de anvendte forkortelser og hvad de står for. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

Bilag 2. Tabel med tal fra Energistyrelsens telestatistik for mobilabonnementer i 

sammenhæng med afsnit 2.2. 

Tal fra Energistyrelsens telestatisk som angiver antallet af mobilabonnementer fordelt på selskaber, i Danmark 

i 2. halvår 2016. 

 

Kilde: Energistyrelsens telestatistik fra deres hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-

teleomraadet. Excel-dokumentet:”Mobil Baggrundsark 2H16”, ark:”0a. Abonnementer i alt”.  

 

 

 

 

 

ASC Accounting Standards Codification

EITF Emerging Issues Task Force

FASB Financial Accounting Standards Board

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee

IFRS International Financial Reporting Standards

SIC Standard Interpretation Comittee

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles

ÅRL Årsregnskabsloven

Anvendte forkortelser

Mobilabonnementer i alt fordelt på selskab [1], 2015-2016

All mobile subscriptions by company [2], 2015-2016

Ultimo / End of 2. H. 2016 1. H. 2016 2. H. 2015 2. H. 2016 1. H. 2016 2. H. 2015

DLG Tele 86.511 91.276 102.443 -15,6% 1,0% 1,1% 1,2%

Hi3G 1.200.985 1.189.866 1.154.432 4,0% 14,4% 14,3% * 13,8%

TDC [5] 3.081.833 3.087.849 * 3.044.574 * 1,2% 37,1% 37,0% 36,5% *

Telenor 1.884.104 1.894.506 1.996.684 -5,6% 22,7% 22,7% 23,9% *

Telia 1.479.920 1.504.803 1.501.482 -1,4% 17,8% 18,0% 18,0% *

Øvrige / Others 579.389 580.430 * 537.683 7,8% 7,0% 7,0% 6,4%

I alt / In total 8.312.742 8.348.730 * 8.337.298 * -0,3% 100,0% 100,0% 100,0%

Abonnementer / Subscriptions

Udvikling i 

abonnementer Markedsandele / M arket shares

2.H.15 - 2.H.16

https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet
https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet
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Bilag 3. Tabel med tal fra Energistyrelsens telestatistik for fastnetabonnementer 

i sammenhæng med afsnit 2.2. 

Tal fra Energistyrelsens telestatisk som angiver antallet af fastnetabonnementer fordelt på selskaber, i Danmark 

i 2. halvår 2016. 

 

Kilde: Energistyrelsens telestatistik fra deres hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-

teleomraadet. Excel-dokumentet:” Fastnet telefoni Baggrundsark 2H16”, ark:”1a. Fordelt på selskab”. 

 

 

Bilag 4. Tabel med tal fra Energistyrelsens telestatistik for bredbånds-

abonnementer i sammenhæng med afsnit 2.2. 

Tal fra Energistyrelsens telestatisk som angiver antallet af bredbåndsabonnementer fordelt på selskaber, i 

Danmark i 2. halvår 2016. 

 

Kilde: Energistyrelsens telestatistik fra deres hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-

teleomraadet. Excel-dokumentet:” Internet Baggrundsark 2H16”, ark:”4a. Fordelt på selskab”. 

 

 

 

 

Abonnementer fordelt på selskab, 2015-2016 [1]

Subscriptions by company, 2015-2016 [2]

Ultimo / End of 2. H. 2016 1. H. 2016 2. H. 2015 2. H. 2016 1. H. 2016 2. H. 2015

Dansk Kabel TV 19.916 17.514 18.804 5,9% 1,4% 1,2% * 1,2% *

DLG Tele 56.902 60.752 65.628 -13,3% 4,1% 4,2% * 4,3% *

Stofa 81.849 84.913 84.101 -2,7% 5,9% 5,9% * 5,5% *

Stofa Erhverv … … 248 * … … … 0,0% *

TDC 893.243 923.164 * 974.676 * -8,4% 64,0% 64,2% * 64,1% *

Telia 34.505 36.279 42.384 -18,6% 2,5% 2,5% * 2,8% *

Øvrige / Others 308.824 316.132 333.871 * -7,5% 22,1% 22,0% * 22,0% *

I alt / In total 1.395.239 1.438.754 * 1.519.712 * -8,2% 100,0% 100,0% 100,0%

Abonnementer / Subscriptions

Udvikling i 

abonnementer Markedsandele / M arket shares

2.H.15 - 2.H.16

Internet – Bredbåndsabonnementer fordelt på selskab [1], 2016-2016

Internet – Broadband subscriptions by company [2], 2016-2016

Ultimo / End of 2. H. 2016 1. H. 2016 2. H. 2015 2. H. 2016 1. H. 2016 2. H. 2015

Dansk Kabel TV 78.534 79.179 * 78.057 * 0,6% 3,2% 3,2% * 3,2% *

DLG Tele 34.938 36.367 37.987 -8,0% 1,4% 1,5% * 1,6% *

Stofa 309.465 296.615 283.268 * 9,2% 12,6% 12,0% 11,6%

Stofa Erhverv A/S ... ... 13.426 * ... ... ... 0,6% *

TDC [9] 1.254.044 1.276.633 * 1.277.222 * -1,8% 51,0% 51,8% * 52,4% *

Telenor 149.839 154.895 159.617 -6,1% 6,1% 6,3% * 6,6% *

Telia 94.094 93.531 99.019 -5,0% 3,8% 3,8% * 4,1% *

Øvrige / Others 539.094 526.381 * 487.542 * 10,6% 21,9% 21,4% * 20,0% *

I alt / In total 2.460.008 2.463.601 * 2.436.138 * 1,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Abonnementer / Subscriptions

Udvikling i 

abonnementer Markedsandele / M arket shares

2.H.15 - 2.H.16

https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet
https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet
https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet
https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet
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Bilag 5. Tilbud fra YouSee i sammenhæng med det praktiske eksempel i afsnit 

6.1.1. 

Tilbuddet er fra YouSees hjemmeside, hvor der står at man kan købe en mobiltelefon og et mobilabonnement, 

hvor mobiltelefonen koster 6.899,00 kr. og abonnementet koster 169 kr. om måneden.  

 

Kilde: Tilbuddet er fra YouSees hjemmeside fra d. 21.07.2017. Internetadressen er: 

https://yousee.dk/mobil/mobiltelefoner/samsung/galaxy-s8plus/#variant/692/service/ys_fri_5gb 

 

 

 

 

 

 

https://yousee.dk/mobil/mobiltelefoner/samsung/galaxy-s8plus/#variant/692/service/ys_fri_5gb
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Bilag 6. Tilbud fra Telia i sammenhæng med sammenfatningen på det praktiske 

eksempel i afsnit 6.1.1. 

Tilbuddet er fra Telias hjemmeside, hvor der står at man kan købe en mobiltelefon og et mobilabonnement, og 

samtidig få et Samsung Gear VR inkl. controller med i købet, som har en værdi af 1.199 kr. 

 

Kilde: Tilbuddet er fra Telias hjemmeside fra d. 21.07.2017. Internetadressen er: https://shop.telia.dk/samsung-galaxy-

s8/p2b650d59_ed91_47cb_aea2_16affd468c6d.html 

 

 

 

 

https://shop.telia.dk/samsung-galaxy-s8/p2b650d59_ed91_47cb_aea2_16affd468c6d.html
https://shop.telia.dk/samsung-galaxy-s8/p2b650d59_ed91_47cb_aea2_16affd468c6d.html
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Bilag 7. Tilbud med fastnettelefon fra YouSee i sammenhæng med det praktiske 

eksempel 2 i afsnit 6.2.1.  

Tilbuddet er fra YouSees hjemmeside, og vedrører forskellige priser på fastnetabonnementer, hvor det ene 

bl.a. er på 199 kr. om måneden. 

 

Kilde: Tilbuddet er fra YouSees hjemmeside, fra d. 27.07.2017. Internetadressen er: 

https://yousee.dk/fastnet/overblik.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yousee.dk/fastnet/overblik.aspx
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Bilag 8. Tilbud med internet fra Telenor i sammenhæng med det praktiske 

eksempel i afsnit 6.3.1. 

Dette tilbud fra Telenor vedrører bredbåndsabonnement, hvor bl.a. et af tilbuddene er på 20 megabit download 

og 2 megabit upload, som koster 219 kr. om måneden. Derudover er der også et abonnement på 50 megabit 

download og 10 megabit upload til 269 kr. om måneden. 

 

Kilde: Tilbuddet er fra Telenors hjemmeside fra d. 28.07.2017. Internetadressen er: 

https://www.telenor.dk/shop/bredbaand/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telenor.dk/shop/bredbaand/
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Bilag 9. Tilbud fra Wupti vedrørende salg af mobiltelefon og abonnement hos 

Telenor i sammenhæng med afsnit 6.4. 

Wupti sælger en mobiltelefon, hvor det samtidig er muligt at få mobilrabat, hvis den købes sammen med 

abonnement fra Telenor. 

 

Kilde: Tilbuddet er fra Wuptis hjemmeside fra d. 02.08.2017. Internetadressen er: 

https://www.wupti.com/produkter/mobil,-gps-og-foto/mobiltelefoner/apple/apple-iphone-se-32-gb-gold. 

 

 

https://www.wupti.com/produkter/mobil,-gps-og-foto/mobiltelefoner/apple/apple-iphone-se-32-gb-gold
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