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Abstract 

In 2018, the IASB published a new version of their conceptual framework for financial reporting, which can 

be seen as the reference work for all the standards to come and where no standards are available. This 

thesis investigates which changes have been made to the conceptual framework from its previous edition 

from 2010, and if these changes meets the users’ information needs better than the previous 

implementation. Who the users of the financial report are, which information they seek and need are 

therefore an essential part of this thesis. The structure of the thesis is centered on a five sub-elements 

leading to the conclusion. Part I contains an introduction to the two accounting paradigms, the 

performance- and assets oriented paradigm, which is included to give the reader a brief introduction to two 

different ways of looking at accounts and the information they provide. Part II identify the primary users of 

the financial rapport, existing and potential investors, lenders and other creditors, based on the 

frameworks definition of the users. Furthermore, the general information needs has been identified as 

resource allocation, after which the primary users have been split into respectively long- and short-term 

investors, with lenders and other creditors as cross between the two. Short-term investors are more 

interested in the assessment task using prognosis, where the long-term investors are more interested in 

the control task through the use of the classic principal-agent-theory. Part III, present the changes of the 

framework, which in short, is a mixture of new initiatives, updated concepts and a deepening of certain 

elements and terms. Here, in particular it is important to emphasize the addition of chapter 6, which 

contains a guide on the selection of measurement basis and the reintroduction of the stewardship concept 

as some of main additions. Part IV, gives suggestions for what consequences the implementation of the 

new framework could have. These suggestions is made by investigating the main changes of the framework 

and afterwards the theory concerning the users information need to see whether they are better or worse 

off. In general, the re-introduction of the stewardship concept has been a substantial improvement in the 

process of covering the information need for the long-term investors. In the case of short-terms investors, 

the change in the definition of an asset is likewise a clear improvement as it now allows to include more 

assets in their raw data. Part V, gives a presentation of the primary users' attitudes and opinions to the 

changes of the conceptual framework. The superiors has an accepting mind towards the changes, however 

there is disagreement among the respondents about the scope, content and specific elements of the 

proposals made. Based on the material reviewed, it can be found that the implementation of the new 

conceptual framework will take into account the primary users 'information needs, as a whole, better than 

the previous edition in 2010. These findings are concluded based on the theory of users' information needs 

and their feedback. 
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0 Indledning 

Viden er magt. Dette synes at være et gennemgribende og absolut faktum i mange aspekter af livet (Lucia , 

et al., 2007). Især indenfor finansverden synes dette udsagn at have en vis potent, da de rette 

informationer kan være altafgørende for at træffe de rigtige beslutninger og tage dem på det rette 

tidspunkt, da informationer danner grundfundamentet for de fleste rationelle beslutninger der bliver taget. 

Ligeledes kan man sige at de forkerte oplysninger, kan være ligeså så skadelige for beslutningstageren, som 

de rigtige informationer kan være behjælpelige. Indenfor finansverden, ses især regnskabet som en af de 

vigtigste kilder af information, hvor det eksterne regnskab har en vigtig rolle på samfundsniveau (O.Eling , 

2012). Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig nemlig med måling, samt kommunikation af 

finansiel (samt andet relativ) information om udnyttelsen af knappe ressourcer til beslutningsformål, hvor 

kommunikationsprocessen gennemføres på grundlag af et særligt begrebsapparat og regelsæt, der er 

udviklet inden for regnskab.Regnskabet tilstræber sig altså at give regnskabsbruger det bedst mulige 

beslutningsgrundlag, ved blandt andet at kommuniker de finansielle oplysninger. Men for at dette kan lade 

sig gøre, er der nødt til at være en fælles forståelse af hvordan begreberne opfattes, der er altså nødt til at 

være et fælles sprog. Det er her begrebsapparatet kommer ind i billedet. I denne afhandling tages der 

udgangspunkt IASB´s begrebsramme, der danner baggrund for IFRS. Begrebsrammen kan ses som de 

byggesten der danner fundamentet for en fælles forståelses af hvordan regnskabet er opbygget og hvorfor 

det er udformet som det er, samt hvordan standarder bliver tolket. Den har altså ligeledes en fingere med i 

spillet når det kommer til hvilke informationer der bliver udledt af virksomheden, da den vejleder i hvad der 

skal og ikke skal indgå i regnskabet. Fordi vi lever i en tid, som er under konstant udvikling, medføre det 

også at man løbende er nødt til at opdatere måden man udvikler og ser regnskaber på. Desuden er der en 

stor spredning i forhold til hvad de forskellige bruger af regnskabet ønsker af information, hvilke resulter i 

at måden man laver regnskaber på, ligeledes konstant skal udvikles og tilpasses, således det tilfredsstiller 

en så stor kreds af bruger som muligt samtidig med at holde informationen lige relevant for alle.   

På baggrund af disse indledende overvejsler, ønskes der i opgavebesvarelsen at se nærmer på hvad 

konsekvenserne bliver af implementering af den nye begrebsramme og om den kommer til at tilgodese 

brugernes informations bedre end dens forgænger. I 2018 udkom den nyeste version af IASB´s 

begrebsamme, hvilket er en opdatering af den gamle begrebsamme fra 2010. Men kommer den opdateret 

version så til at ændre noget i forhold til hvordan man udarbejder og tolker regnskabet på og kommer den 

til at tilgodese brugernes informationsbehov bedre, eller går det den forkerte vej. Dette bliver belyst efter 

først at tage et generelt gik på hvem regnskabsbrugerne i grunden er og hvad det er de efterspørger.  
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0.1 Problemformulering 

Hvordan adskiller begrebsrammen af 2018 sig fra begrebsrammen af 2010, og tilgodeser denne brugernes 

informationsbehov bedre?  

Dette belyses med følgende underemner:  

 Hvem er målgruppen for årsregnskabet? 

 Hvilken information efterspørger målgruppen og hvad siger teorien omkring dette? 

 Hvad er forskellen mellem den gamle og nye begrebsramme? 

 Hvilke konsekvenser har ændringen af begrebsrammen? Især hvilke konsekvenser kommer der til 

at have for brugernes informationsbehov 

 Kommer ændringen til at tilgodese informationsbehovet mere eller mindre i forhold til 

målgruppen? Hvad skulle til for evt. at gøre det bedre for målgruppen ift. hvilke information de 

efterspørger? 

0.2 Motivation omkring emnet 

Motivationen for at skrive om netop denne opgaves problemformulering, afstemmer fra to forskellige 

personlige interesser/fænomener. På et fagligt plan, finder jeg regnskabet fascinerende da de både kan 

være simple og ekstrem kompliceret, fortælle alt eller sige absolut intet, medmindre du ved hvor du skal 

lede. Udover at være en integreret del af den finansielle sektor og mange menneskers arbejde, er det som 

sagt i indledningen et område der er i konstant udvikling, hvilket gør det spændende for mig at undersøge 

hvad der sker når man ændrer selve grundfundamentet for hvordan man læser og forstå regnskabet. På et 

mere personligt plan, synes jeg hele fænomenet omkring informationsbehov er aldeles spændende, fordi 

det er så alsidigt et fænomen, som langt fra kun er forbeholdt den finansielle sektor, men i lige så høj grad 

finder fodfæste i f.eks. sporten eller militærets verden. Her søges der information omkring sin ”fjende”, for 

bedst muligt at kunne planlægge mod den. Men hvilken information er brugbar, hvilken er skadelig og 

hvordan ved man hvad man skal bruge og hvornår man skal have det?  

0.3 Definitioner  

Dette afsnit indeholder definitionen af forkortelser som er blevet benyttet i denne opgave.    

 OCI: Other Comprehensive Income – Anden totalindkomst  

 IASB: International Accounting Standards Bord. Dette er den internationale organisation for 

regnskabsstandardisering og er dem der vedtager de internationale regnskabsstandarder.   
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 IFRS: International Financial Reporting Standards. Er de internationale regnskabstandarder der 

udstedt af IASB.  

 FSAB: Financial Accounting Standards Board. Dette er også udsteder af regnskabsstandarder, dog 

hovedsageligt til det amerikanske marked.  

 Begrebsrammen: Når der refereres til begrebet begrebsrammen, henvises der til begrebsrammen 

(også kendt som den konceptuelle ramme for finansiel rapportering) udgivet i 2018 af IFRS under 

IASB, med mindre der specifikt bliver henvist til den gamle begrebsramme, hvor der her henvises til 

den tidligere version af begrebsrammen udgivet i 2010, ligeledes af IFRS under IASB.   

 Discussion paper: DP. På dansk ville dette blive oversat til et diskussionspapir, hvilket udstedet i 

nogle tilfælde som inledning til et Exposure Daft. 

 Exposure draft: På dansk vil dette blive oversat til et ændringsforslag.  

 Comment Letter: CL. Et brev med kommentar indsendt til IASB omkring et specifikt emne, for 

eksempel begrebsrammen.   

0.4 Afgrænsning 

I dette afsnit afgrænses der fra områder, som problemformuleringen kunne ligge op til at undersøge 

nærmer, men som ikke er bearbejdet i besvarelsen af opgavens hovedproblemstilling.  

Først afgrænses sammenligningen mellem den gamle og nye begrebsramme, til de to seneste udgaver, som 

henholdsvis er blevet udgivet i 2010 og 2018. Eftersom opgavens hovedformål er at belyse forskelle mellem 

den nye implementering med dens forgænger og de afledte konsekvenser herfra, vurderes det at 

inddragelse af den tidligere udgaver (anno 1989) ville skabe forstyrrelse i forhold til helhedsopfattelsen. 

Den ældre versioner af begrebsrammen vil kun blive inddraget, såfremt dette er nødvendigt for forståelsen. 

Begrebsrammer fra andre standardsætter el.lign. ville ligeledes heler ikke blive inddraget.  

Da det ikke et krav at alle virksomheder skal aflægge årsrapporter efter IFRS-forordningen og det 

hovedsageligt kun er børsnoterede selskaber der er påkrævet at lægge regnskab efter IFRS (Jan & Henrik , 

u.d.), beskæftiger opgaven sig ikke med virksomheder der ikke er omfattet heraf.  

Da udgangspunktet i begrebsrammen er eksisterende og potentielle investorer samt långivere og andre 

kreditorers informationsbehov (IFRS CF, 2018), beskæftiger opgaven sig primært med disse 

interessegrupper. Udgangspunktet i analysen og videre diskussion i opgaven er derfor med udgangspunkt i 

eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer, som primære interessegruppe. De 

sekundære interessegrupper vil blive inddraget i opgavebesvarelsen, hvor det findes relevant af inddrage 

dem, men de vil ikke udgøre en væsentlig del af opgavens indhold. Eftersom de udpeget primære 
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interessegrupper hovedsageligt benytter sig af det eksterne regnskab for at få information, vil der ligeledes 

blive fokuseret på det. Dette betyder at det interne regnskab ikke vil blive berørt i opgaven. Der afgrænses 

yderlige for at tage stilling til om interessegrupperne afstemmer fra en bestemt demografi, men der ses 

derimod på deres generelle behov da det vurderes at behovet vurderes at være symmetrisk på tværs af 

grænserne.     

Afslutningsvis vil opgaven ikke analysere alle konsekvenser som implementeringen af den nye 

begrebsramme medbringer. Der vil blive fokuseret på brugerne af regnskabets informationsbehov, hvilke 

vil sige at indhold som sammenspillet mellem den nye begrebsramme og eksisterende standarder ikke vil 

blive analyseret i dybden, det vil kun blive nævnt for at hjælpe med helhedsforståelse. Det er værd at 

nævne at forholdet mellem IFRS-standarderne og begrebsrammen, må siges at ikke at være optimalt. Dette 

skyldes at standarderne arbejder ud fra den begrebsramme der er gældende på det tidspunkt de er udgivet 

(med mindre de er blevet opdateret), hvilket giver en mindre asymmetri i forhold til hvordan standarderne 

skal læses og forstås.  

0.5 Metode 

I dette afsnit vil opgavens undersøgelsesdesign og metodiske overvejelser blive præsenteret i forbindelse 

med besvarelsen af opgavens hovedproblemstilling, det vil ligeledes blive beskrevet hvilke konsekvenser de 

forskellige valg af metode kommer til at medføre. Dette gøres med formålet at opnå overbevisning for 

validiteten af de konklusioner der vil blive præsenteret i løbet af opgaven. Metoden er vigtigt således at der 

kan ekspliciteres fremgangsmetoden således læseren har mulighed for at gentage undersøgelsen og de 

beskrevet præmisser og derved opnå en større mulighed for at nå frem til at samme resultater.  

0.5.1 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er betegnelsen for den måde, hvorpå man vælger at undersøge sin 

problemformulering på. Mere nøjagtigt udgør undersøgelsesdesignet den kombination af fremgangsmåder, 

der vil blive benyttet ved indsamling, analyse samt tolkning af data (Andersen, 2010). Der findes flere 

forskellige måder at gribe undersøgelsen an på, hvilket vil blive gennemgået i det nedenstående materiale. 

Den induktive metode benyttes oftest, når der er få teorier omkring et givent emne, og hvor der skal skabes 

nye teorier omkring emnet. Ved den induktive metode tages der også udgangspunkt i empirien for at skabe 

en generel forståelses af teorien. Ved den deduktive metode, tages der udgangspunkt i teorier der allerede 

eksistere, som sammenlignes med de empiriske resultater i teorien, og herudfra drages der en konklusion. 

Konklusioner kan drages gennem deduktiv eller induktiv forskning (Andersen, 2010). 
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Denne opgave tager udgangspunkt i den deduktive tilgang, hvilket vil sige at der benyttes eksisterende 

teoretiske værktøj til at generer viden om, hvilke konsekvenser ændringerne i den nye begrebsramme fra 

IFRS kommer til at have for informationsbehovet hos regnskabsbrugerne.   

Såfremt opgaven ville være lavet ud fra den induktive tilgang, kunne der skabes ny viden ved at foretage 

interview af en lang række forskellige bruger af IFRS-regnskabet, for at se om der kunne findes en 

sammenhæng i deres informationsbehov, der kunne danne grundlag for en teori. Der forekommer dog 

nogle problemer ved denne tilgangsmåde. Som det vil blive gjort klart senere, er brugernes 

informationsbehov heterogene (O.Eling , 2012), hvilket betyder at de er forskellige og ofte modstridende, 

hvilket kulminere i at mængde af data der skulle indsamles for at få området dækket tilstrækkeligt, ville 

være alt for ressourcebetynget til at det ville være realistisk at gennemføre i denne opgave. I og med at 

begrebsrammen ikke er blevet implementeret endnu, taler dette yderligt for brugen af den deduktive 

metode i denne opgave, da konsekvenser ikke kan observeres endnu, da de endnu ikke er sket.  

0.5.2 Data kilder 

Data kan opdeles i kvalitative og kvantitative data, men også i primære og sekundære data (Andersen, 

2010). I alt enkelthed, repræsenteres kvantitative data ved tal, mens kvalitative data repræsenteres ved alt 

andet end tal, altså alt data formuleret i tekst.  

Der vil i denne opgave hovedsageligt blive brugt kvalitative data, da materialet der anvendes dvs. 

publikationer af IASB (her under begrebsrammen), de internet fundet artikler og tidsskrifter samt 

lærebøger, alle er tekstbaseret materiale. Fordelen ved at benytte den kvalitative metode i denne opgave, 

ligger i den rummer bedre muligheder for at opnå viden om de forhold, der er svære kvantificere og måle 

med tal. En ulempe ved brug af denne metode er at der ikke er så formaliseret analysemetoder som ved 

brugen kvantitative data, hvilket vil sige at opgaven vil blive baseret diskussion ud fra forskellige augmenter 

med afsæt i teorien.  

Regnskabet i sig selv er en blanding af både kvalitative- og kvantitative data, og rent illustrativt ville der 

godt kunne bruges kvalitative data til at vise forskellen ved implementeringen af den nye begrebsramme i 

tal, men da begrebsrammens ændringer ikke bliver implementeret før 2020 for udøvende virksomheder, 

ville det ikke være muligt at tage udgangspunkt i virkelige eksempler samt det ville ikke kunne forklare 

hvorledes brugernes informationsbehov bliver bedre eller dårlige dækket.  

Det data der benyttes i opgaven, kan ligeledes deles op i primære- og sekundærdata, hvilket vedrører 

undersøgerens medvirken ved indsamling af rådata (Andersen, 2010). Er det undersøgeren selv der 
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personligt har indsamlet data, er der tale om primærdata. Modsat, hvis data er indsamlet af andre 

personer, institutioner m.m., er der tale om sekundærdata.  

Der vil i denne opgave kun blive benyttet sekundærdata, idet både den anvendte teori samt empiri 

stammer fra eksterne kilder og ikke er indsamlet af udarbejderen af denne opgave selv. Det teoretiske 

materiale, dvs. Begrebsrammen udsted af IASB, regnskabsparadigmerne og principal-agent-teorien mm., 

som er anvendt i opgaven, er indsamlet igennem både anvendt litteratur inden for faget Regnskab samt 

ekstern indsamling fra andre lærebøger og tidsskrifter, hvilket må ses som sekundærdata da det er 

behandlet af andre. Da alt materialet er indsamlet igennem eksterne kilder, er det nødvendigt at være 

opmærksom på bias da alle udgiver har deres egen måde at se på tingende, samt i nogle tilfælde deres 

egen pointe de vil have igennem. Til analyseformål er der ligeledes benyttet en række publikationer fra 

IASB, herunder udtalelser fra væsentlige interessegrupper omkring deres holdning og forslag om ændringer 

til den nye begrebsramme. Disse er indsamlet via internettet, nærmer bestemt fra IFRS.org, samt 

udarbejdet af andre og må derfor også betragtes som sekundærdata. Ved at benytte sekundære data i 

opgaven til at belyse problemformuleringen, spares der både tid og energi ved at basere sig på allerede 

eksisterende data. Emner som principal-agten-teorien er der ligeglades blive forsket i igennem så mange år, 

hvilket vil sige det ikke ville give mening selv at indsamle data og danne teorier omkring emnet.  

Fordi dataene er sekundære, betyder det dog også at de er tilgængelige fordi de er indsamlet af andre 

grunde end for at løse den konkrete problemstilling i denne opgave, modsat hvis der ville være brugt 

primære data, som ville være indsamlet for at besvare opgave speciale analyseformål. Ved at bruge 

sekundære data, kan der også altid findes en fare for at dataene er manipuleret, eller udgivet med en vis 

agenda som udgiveren har ført. Dette ville der også være bedre kontrol med, ved selv at skabe sit egen 

data. Som nævnt tidligere er der dog større udfordringer ved at skulle indsamle egen data til at besvare 

opgavens problemformulering, og der giver derfor bedre at mening at benytte sekundære data i denne 

sammenhæng. 

0.5.3 Behandling af empirien/data  

I forhold til brugen af empiri i denne opgave, skelnes der her mellem empiri som et udtryk for 

erfaringsbaseret observationer/iagttagelser, som bliver foretaget i ”marken”. Sagt med andre ord, de 

oplysninger, som er indsamlet af undersøgeren selv og empiri som et udtryk for data der bruges om det 

materiale, der gøres til genstand for videnskabelig analyse (Andersen, 2010). Dette betyder at alt empiri der 

bliver brugt i opgaven, ikke er udarbejdet af undersøgeren selv, men er blevet indhentet igennem andre 

ovennævnte kanaler. Dette er på grundlag af opgaven er teoretisk baseret og det er ud fra dette synspunkt 

(det teoretiske) at forskellene og konsekvenserne af implementeringen af den nye begrebsramme vil blive 
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opstillet og udforsket. Der vil være konsekvenser af dette valg, hvilket vil blive belyst i kildekritikken i 

nedenstående afsnit.  

0.5.4 Teorivalg.  

Teorien i denne opgave, er en betegnelse for den gældende vejledning i form af begrebsrammen fra IASB-

anno 2018. Grundlaget for at kalde dette teori, udstrammer fra det faktum at der har været en ændring i 

den glædende vejledning, hvilket givet anledning til en sammenligning af de to på hvert sig tidspunkt af den 

gældende vejledning.  

På grund af overstående, er teorivalget, ikke overraskende, den gamle begrebsramme (Conceptual 

Framework for Financial Reporting 2010) og den nye begrebsramme (Conceptual Framework for Financial 

Reporting 2018). Da regnskabsparadigmerne samt principal-agent-teorien ligeledes anvendes, vil dette 

ligeledes blive betragtet som teori.  

0.5.5 Valg af understøttende litteratur 

Der vil i opgaven blive benyttet rapporter samt kommentarbreve for IASB. Det er er fundet relevant at 

benytte “Discussion Paper and comment letters—A Review of the Conceptual Framework for Financial 

Reporting” samt “Conceptual framework - Summary of tentative decisions” fra IASB, da disse danner et 

studie I forløbet af hele ændringen af begrebsrammen. Da ændringerne er foretaget af IASB, vurderes dette 

organ at have en høj grad af relevans.  

Brugen af ”Discussion Paper and comment letters”, kræver lidt mere uddybelse. Dette dokument går i alt 

enkelthed ud på at efter den forrige implementering af begrebsrammen anno 2010, fik alle større 

interessegrupper mulighed for at give deres mening til kende vedrørende nogle forslag til ændringer af 

begrebsrammen som var blevet udstedt af IASB, samt generelle holdninger til begrebsrammen (for at se 

hvordan disucssion paper og comment letters hænger sammen med udviklingen af begrebsrammen, 

henvises der til afsnittet om begrebsrammen). Ændringerne er hvad der senere skulle blive den nye 

begrebsramme anno 2018.  IASB har udgivet alle 141 svar (IFRS.org, 2019), og de vil senere vil blive brugt til 

at komme med forskellige synspunkter på hvad de faktiske bruger ser relevant og hvad de evt. måtte se af 

mangler. Begrebsrammen definerer selv sin primære bruger af regnskabet som nuværende og potentielle 

investorer, långiver og andre kreditorer (IFRS CF, 2018), og der er valgt respons fra grupper der bedst 

repræsenter den målgruppe, men de er dog taget tilfældigt inden for den målgruppe og ikke taget ud hvem 

der bedst undersøtter en bestemt holdning. Dokumentet er meget relevant at bruge i forhold til at 

repræsentere brugerens synspunkt og holdning til begrebsrammen, da der er tale om et direkte 
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ucensureret svar, som ikke har været underlagt indblanding fra IASB og som ligger frit tilgængeligt på deres 

egen hjemmeside.  

Litteratursøgningen er afsluttet d. 1. april 2019, og artikler, publikationer og regnskabsstandarder med 

videre udarbejdet herefter er ikke inkluderet i denne opgave. 

0.6 Kildekritik 

I afsnittet kildekritik, vil der blive set på pålideligheden og validiteten af det anvendte teori og empiri der er 

benyttet i opgaven (Andersen, 2010). Reliabiliteten angiver, hvor præcist og sikkert der foretages målinger 

og i hvor høj grad de målinger, der foretages, er påvirket af tilfældigheder. Validiteten dækker i denne 

sammenhæng begreberne gyldig og relevans. Gyldigheden belyser den generelle overensstemmelse 

mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske 

begrebs-/variabeludvalg er for den valgte problemformulering.  

Der vil i det nedenstående blive gennemgået den anvendte teori og empiri med udgangspunkt i de 

overstående parametre. Dette gøres for belyse om der ses problemer der kan være underminerende for 

teorien og empiriens anvendelighed til belysning af problemformuleringen samt hvilke fejl og mangler der 

kan forekomme ved det brugte data.  

0.6.1 Teori 

Da der er tale om en vejledning, vil der ikke rigtigt kunne foretages en kritik af teorien, da denne må 

formodes at repræsentere den umiddelbare rigtige og aktuelle fremgangsmåde. Det skal selvfølgelig 

nævnes at den fulde implementering af begrebsrammen først træder i kræft fra d. 1. januar 2020 for 

udarbejdende enheder, med tidligere implementering tilladt (IFRS PS, 2018). Der arbejdes i denne 

afhandling med udgangspunkt i begrebsrammen fra IFRS og på den empiriske side arbejdes der med data 

omkring brugernes informationsbehov, som teorien også arbejder indenfor. Dette betyder at der ses en høj 

grad gyldighed. Teoriens relevans er ligeledes høj, da problemformuleringens grundlag er konsekvenserne 

for ændringer i begrebsrammen. Grundet dette, må validiteten af teorien menes at være høj. 

Pålideligheden må ligeledes sige at være høj ift. teorien, da der er tale om teorier som principal-agent-

teorien, som har været testet og forsket i over flere årtier.   

0.7 Empiri  

Efter som empirien, som nævnt ovenfor, består af sekundære kvalitative data, er der en underlagt fare for 

forskerbias, hvilket er det forhold der forekommer når forskeren personligt påvirker forskningsresultaterne, 

som naturligt vil forekomme ved informationsindsamling og – behandling, hvori der indgår væsentlige 

tolkningselementer (Andersen, 2010). Der vil derfor være en øget skepsis overfor materialet og dets 
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indhold, især overfor egne ynglings idéer. For at prøve at løse dette problem, er alle tidsskrifter der bruges i 

opgaven vurderet ud fra Academic Journal Guide, vis formål er at give både nye og etablerede forskere 

større klarhed om, hvilke tidsskrifter der skal sigtes på, og hvor det bedste arbejde på deres område har 

tendens til at være samlet (charteredabs.org, 2019). Dette redskabs bruges for at sikre så høj validitet som 

muligt i det brugte materiale, og der sigtets efter den højeste score på alle tidsskrifterne som muligt, dog vil 

lavere scorerne tidsskrifter ikke blive udelukket, der vil dog blive påført en ekstra skepsis overfor dem. 

Generelt kan det siges at videnskabelige tidsskrifter er baseret på peer-review, hvilket betyder at en 

publiceret artikel er blevet valideret af mindst 2 forskere inden for samme felt, der er uafhængige af 

skribenten, hvilket i sig selv giver en vis grad af validitet for artiklens indhold.   

0.8 Publikationer mv. fra internettet  

Gyldigheden af de brugte publikationer fra IASB mf. må betragtes som værende tilfredsstillende, da de 

anvendte publikationer alle omhandler emnet begrebsrammen og de ændringer der er foretaget ved 

denne. Da der er tale om organer, der arbejder overvejende meget indenfor regnskabsregulering, formodes 

disse at arbejde inden for den samme begrebsramme, som opgaven bygger på. Relevansen må ligeledes 

vurderes at være til tilfredsstillende, da der i problemformuleringen ønskes at belyse hvad konsekvenser 

bliver af implementeringen af den nye begrebsramme. Det er dog værd at nævne at så snart noget er 

udgivet af organisationer, journalister eller skribenter på nettet, vil det aldrig være fuldstændig objektiv, 

hvilket kan og vil påvirke validiteten. Dette er fordi der er tale om meninger og tilkendegivelser, hvilket ikke 

kan efterprøves, hvilket også er vedvirkende til at svække validiteten. Det vurderes dog at validiteten er 

tilstrækkelig, da der er tale om organer der arbejder indenfor for området. Eftersom der i opgaven ligeledes 

vil blive lavet en analyse af holdninger, hvilket det må vurderes at brugernes holdning til hvilke 

informationer de efterspørger er, en holdning, betyder det at der vil være tale om et hvis omfang af 

subjektivitet omkring emnet. Reliabiliteten vurderes ikke at være relevant, da der er tale om holdninger, og 

der ikke foretages målinger i forbindelse med dette materiale.  

I forhold til de anvendte udtalelser fra nogle af IASB-interessegrupper, tages der højde for at det må 

antages at disse handler helt og aldeles ud fra egen interesse. Dette betyder at deres udtalelser og evt. 

ønsker om ændringer er hundrede procent subjektive og derfor vil de kun blive brugt som en måde at få 

forskellige synspunkter frem i lyset.  
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0.9 Opgavestruktur 

For at kunne løse den førnævnte problemformulering, er følgende opgavestruktur blevet opstillet. Da der 

er tale om analyse af kvalitative data, ses analysemetoderne normalt ikke for at være tilstrækkelige og 

præcist formulerede (Andersen, 2010). Dette prøves at kommes til livs med at lave en strukturen så 

strømlinet og sammenhængende som muligt, for både at give den bedst mulige forståelse for læseren og 

de mest valide resultater.  
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Del I af opgaven har til formål at gennemgå de to paradigmer og regnskabsmodeller for at vise, at det 

overskud der udkommer fra modellerne, har vidt forskellige begrebsindhold og informationsværdi for 

brugerne. Dette er indledende for at give læseren en grundlæggende forståelse af hvordan de forskellige 

regnskabsmodeller funger, hvilket vil blive relevant senere i opgaven ift. indregningskriterierne i 

begrebsrammen samt hvilke konsekvenser ændringerne i begrebsrammen kommer til at have.  

Del II af opgaven har til formål at gennemgå brugernes informationsbehov. Fordi brugernes 

informationsbehov er så bærende et element af opgavens hovedformål, samt er en af 

hovedproblemformuleringens underpunkter, vil det blive taget separat på trods af det er en intrigeret del 

af begrebsrammen, for at sikre at det blive tilstrækkeligt gennemgået. Der vil blive kigget på brugernes 

generelle informationsbehov og begrebsrammens definitions på samme, hvor brugerne af regnskabet 

samtidig vil blive defineret.    

Del III har til formål at give en forståelse af hvad begrebsrammen (2018) indeholder, dog uden elementet 

med brugernes informationsbehov, da dette er blevet gennemgået i forrige afsnit. Der vil ligeledes blive 

gennemgået hvilke konkrete ændringer der er sket ift. begrebsrammen fra 2010, for at besvare på det 

andet underspørgsmål. Afsnittet vil kun være beskrivende da analysen af emnet kommer senere.  

Del IV af opgaven har til formål at beskrive de konsekvenser der vil forekomme ved implementeringen af 

den nye begrebsramme, hvor igen, brugernes informationsbehov vil have et særligt fokus. Der vil først blive 

set på de mere generelle konsekvenser, hvor de primære bruger efterfølgende vil være i fokus. Ud fra 

vurderingerne vil der ligeledes blive set på om brugernes informationsbehov bliver bedre dækket, eller om 

der ting der kan ændres for at dækket behovet bedre. 

Del V beskriver holdningen til ændringerne set fra regnskabsbrugerne og virksomheden synsvinkel. Dette 

gøres for ikke blot komme med mine egene holdninger til ændringerne, men inddrage de mennesker der 

arbejder med regnskaber til dagligt for at se på hvordan de opfatter ændringerne. Dette afsnit bruges 

ligeledes til helhedsvurderingen af opgavens hovedspørgsmål.   
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1 Regnskabsparadigmer  

Dette afsnit af opgaven har som nævnt tidligere til formål at præsentere læseren for de to 

regnskabsparadigmer, der er her tale om det præstationsorienterede og formueorienterede 

regnskabsparadigme. Der vil i afsnittet være en udelukkende teoretisk gennemgang af de to paradigmer, da 

koblingen til begrebsrammen først vil blive taget senere i opgaven hvor der ses på konsekvenserne af 

implementeringen af den nye begrebsramme.  

1.1 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme  

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme tillægger resultatopgørelsen størst informationsværdi, da 

formålet er at måle virksomhedens indtjeningsevne ved udgangen af en given periode. Under dette 

paradigme ser man virksomheden som en transformationsproces, hvor det underliggende teoretiske 

udgangspunkt derfor kan betegnes som transaktionsbaseret regnskabsteori. Paradigmet ser virksomheden 

som en transformationsproces, hvor driftsaktiviteten måles direkte i resultatopgørelsen på grundlag af 

indtægter, omkostninger og overskud (O.Eling , 2012), som kan illustreres på følgende måde:  

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑    

Periodens overskud måles i resultatopgørelsen, hvor en given periodes overskud fastlægger periodens 

indtægter på indregningstidspunktet samt det tilhørende ressourceforbrug, der har været i forbindelse 

med skabelsen af indtægterne. Transaktionerne i virksomheden måles altså i de perioder hvor 

transaktionerne opstår, og ikke i de perioder hvor transaktionerne resulterer i pengestrømme. Dette gør 

således periodiseringsprincippet til et centralt begreb i det præstationsorienterede regnskabsparadigme 

(O.Eling , 2012).  

Den transaktionsbaserede historiske kostpris-model er den foretrukne model i det præstationsorienterede 

paradigme. Denne model er deskriptiv, hvilket betyder at den fortæller om fortiden og den foregående 

periode i en vilkårlig virksomhed. De økonomiske konsekvenser af den foregående periodes transaktioner 

måles til kost og salgspriser. Dette er den samme kostpris, som anvendes ved indregningen af en udgift, 

udbetaling, omkostninger og aktiver. Dette gør sig ligeledes gældende for indregningen af indtægter og 

indbetalinger. Denne model danner det teoretiske grundlag for såvel historiske årsregnskaber som 

budgetterede årsregnskaber, de såkaldte proforma årsregnskaber (O.Eling , 2012). 

Det præstationsorienterede paradigme stiller dog relativ store krav ved indregningen af indtægter, hvilket 

hænger sammen med forsigtighedsprincippet, som også er et centralt begreb i det teoretiske grundlag for 

dette paradigme. Forsigtighedsprincippet betyder at indtægter ikke må indregnes, før de er sikre, når de 

realiseres i salgstransaktioner. En videre udvikling af denne praksis, har resulteret i begrebet 
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realisationsprincippet, som giver to kriterier ved indregning af indtægter. Princippet siger at indtægter først 

må indregnes når der er stor sandsynlighed for, at de bliver realiseret i indbetalinger og når indtægterne er 

”indtjent” (O.Eling , 2012). 

Når der er foretaget indregning af indtægter, som vel og mærke lever op til indregningskriterierne, skal det 

tilhørende ressourceforbrug ligeledes indregnes, hvilket er et krav som defineres i matchningsprincippet 

som har til formål at måle en årsag-virkningssammenhæng. Dette princip skal forstås som at indregnede 

indtægter i en given periode, skal matche med det sammenhængende ressourceforbrug i de indeværende 

og tidligere perioder. Dette betyder, at ved at følge matchning princippet skal en udgift på et eller andet 

tidspunkt indregnes som en omkostning. Ved en perfekt periodisering, vil der teoretisk set blive indregnet 

det præcis samme træk på de direkte omkostninger som ressourcetrækket på kapacitetsomkostninger. Det 

kan dog være svært at måle ressourcetrækket på kapacitetsomkostninger præcist, da fordelingen af 

forbruget kan være svært at allokere på enkelte aktiviteter. På grund af dette, er der udarbejdet standard 

regnskabstekniske indregningsmuligheder. I forhold til balancen, har den en sekundær betydning i det 

præstationsorienterede paradigme. Ud er fra paradigmet er årsrapporter en periodevis måling af en 

virksomheds aktivitet, hvor der kan forekomme uafsluttede transaktioner. Ved brug af 

periodiseringsprincippet, kommer uafsluttede transaktioner på tværs af balancedagen til at blive opsamlet i 

balancen. Således er en række driftsposter i balancen afledt af den regnskabspraksis, som 

resultatopgørelsen bygger på.  

Som nævnt tidligere, er den historiske kostpris den fortrukne model for det præstationsorienterede 

paradigme. I den transaktionsbaserede historiske kostprismodel måles omkostningerne ved historiske 

kostpriser, hvor målingen har et historisk perspektiv. Historisk kostpris anvendes også i begrebsrammen, 

hvor det må siges at være en af de mest anvendte måleattributter. I begrebsrammen defineres historisk 

kostpris som (IFRS CF, 2018, p. 51 para 6.5): 

“The historical cost of an asset when it is acquired or created is the value of the costs incurred in acquiring 

or creating the asset, comprising the consideration paid to acquire or create the asset plus transaction 

costs. The historical cost of a liability when it is incurred or taken on is the value of the consideration 

received to incur or take on the liability minus transaction costs.”  

 

Af definitionen fremgår det altså at den historiske værdi af et aktiv, når den er erhvervet eller oprettet, er 

værdien af omkostningerne i forbindelse med erhvervelse eller opførelse af aktivet, der omfatter det 

vederlag, der er betalt for at erhverve eller oprette aktiv plus transaktionsomkostninger og for en 

forpligtelse gælder det prisen for at påtages sig forpligtelsen, minus transaktionsomkostningerne. Ved 
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historisk kostpris ændres værdien dog ikke i takt med, at markedsværdien udvikler sig, hvilket gælder 

uanset om dette er negativ eller positivt.  

  

Den historiske kostpris har hidtil været en af de mest anvendte måleattributter, hvilket skyldes at det 

præstationsorienterede paradigme, historisk set, har været et af de mest anvendte paradigmer. Dog har 

regnskabsreguleringen udviklet sig i retningen mod det formueorienterede regnskabsparadigme, herunder 

måling til dagsværdi (O.Eling , 2012). Det skal dog nævnes der foreligger en fundamental uenighed mellem 

regnskabsteoretikere om hvilken regnskabsmodel, der den mest optimale.  Historisk kostpris fremgår også i 

forbindelse med gennemgangen af begrebsrammen senere i opgaven.   

1.2 Det formueorienterede paradigme.  

I det formueorienterede paradigme er det, modsat det præstationsorienterede paradigme, balancen der 

tillægges den største informationsværdi. Virksomheden ses her som et væksthus for aktiver. Dette skal 

forstås i form af det regnskabsmæssige overskud måles som den økonomiske fremgang i egenkapitalen fra 

primo til ultimo. Hvilket kan illustreres ved følgende formel: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − 𝐹𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 = 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

   

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 − 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 

Dette vil også sige at resultatopgørelsen tillægges en sekundær betydning, og at resultatopgørelsen er 

reduceret til udelukkende at klassificere og præsentere balanceændringerne i form af indtægter, 

omkostninger og overskud.  

I det formueorienterede paradigme, er det dagsværdimodellen er den foretrukne model. Den tager 

udgangspunkt i aktiver og forpligtelser, som findes i virkeligheden på balancedagen. Udgangspunktet er 

således at når regnskabsposter opfylder definitionen på et aktiv, en forpligtelse og de øvrige 

indregningskriterier, kan disse medregnes i balancen. Der behøves dog ikke at være en transaktion til stede, 

for at en indregning kan forekomme. Dette betyder at der her, i princippet, ikke skelnes mellem realiserede 

og ikke realiserede gevinster og tab, men at de begge indregnes som del af totalindkomsten. I modsætning 

til historisk kostpris, der er bagudrettet, er dagsværdismodellen fremadrettet. Modellen måler overskuddet 

i balancen på basis af dagsværdibasseret måleattributter som repræsenterer dagsværdien på balancedagen 

af de positive og negative pengestrømme, aktiver og forpligtelser som forventes at påføre virksomheden i 

fremtiden (O.Eling , 2012). Det er altså med andre ord, kapitalværdien af de økonomiske fordele, som 

forventes at tilkomme eller fragå virksomheden i fremtiden, som modellen måler.  
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Der er dog et problem i forhold til opgørelsen af kapitalværdier, da der ofte vil indgå væsentlige subjektive 

skøn. Et eksempel på dette, kan være diskonteringsfaktoren, der kan variere afhængig af tidspræferencer 

og risikoprofil. Teoretisk forudsætter dette derfor, at kapitalværdier der er underlagt subjektivitet, kan 

erstattes med objektive markedspriser. Objektive markedspriser kan dog afhænge af effektiviteten på 

ressourcemarkederne. For at markedspriserne kan anses for at være objektive, antages det at alle 

markeder er perfekte, komplette og at der hersker fuld viden. For at markedet kan være perfekt, indebærer 

det at der, blandt andet, ikke findes transaktionsomkostninger, samt at alle markedsdeltagere handler 

rationelt. Komplette markedsværdi, betyder, at der findes markeder og priser for mulige aktiver, 

forpligtelser og ejerandele, herunder markeder for alle tænkelige forbrugsmuligheder i fremtiden. I forhold 

til begrebet fuld viden, indebærer dette, at fremtiden er kendt og uden at den videre kan observeret 

(O.Eling , 2012).  

Dette betyder, at hvis det eksisterer et velfungerende og komplet marked for alle aktiver og forpligtelser, 

således at markedsværdier kan erstatte kapitalværdier, kan de regnskabsmæssige skøn begrænses. Dette 

vil være en mere ideel situation, da alle regnskabsposter på denne måde ville kunne indregnes pålideligt og 

de eventuelle fejl der ville kunne opstå i ledelsen foretagne skøn, ikke ville være med til at forstyrre 

informationsværdien af regnskabet. På denne måde kan aktieafkastet på aktiemarkedet umiddelbart 

sammenholdes med totalindkomsten i en given virksomhed, hvilket ikke er en mulighed med 

præstationsorienterede paradigme. Hvis der derimod eksistere imperfekte og ikke-komplette markeder, 

kan markedsværdien ikke anvendes direkte, hvilket resultere i at det er nødvendigt at anvende 

kapitalværdier eller andre tilsvarende markedsværdier. Disse vil naturligvis også indebære subjektive skøn 

og vurderinger. Regnskabsbrugere og producenter har dog en tendens til at have forskellige forventninger 

og præferencer til økonomiske udbytte, hvilke i de fleste tilfælde vil fører til en øget målingsusikkerhed. 

Som en følger af imperfekte og ikke komplette markeder, er der derfor behov for at vejlede 

regnskabsproducenter om metoderne som skal anvendes i forbindelse med værdiansættelsen af 

virksomhedens aktiver og forpligtelser, hvilket skal sikre ensartethed og præcis regnskabsmæssig måling, 

som vil øge nytteværdien for regnskabsbrugerne.  

I det formueorienterede regnskabsparadigme, omfatter målemetoderne altså markeds- og kapitalværdier, 

hvilket kan betegnes under det samlet begreb dagsværdi.  

Dagsværdi er også defineret i begrebsrammen, hvor definitioner lyder som følgende (IFRS CF, 2018, p. 53. 

Para. 6.12):  

”Fair value is the price that would be received to sell an asset, or paid to transfer a liability, in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date.”  
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Af definitionen forstås altså at dagsværdien er den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller som skal 

betales for at overdrage en forpligtelse i en ordinær transaktion mellem markedsdeltagere på 

målingsdagen. I princippet eksisterer dagsværdi kun som markedsprisen på et marked, hvor forholdene er 

perfekte og komplette. På grund af dette, anvendes der ofte surrogater for dagsværdien. Surrogater for 

dagsværdi omfatter salgs-, nettorealisations-, kapital-, genanskaffelsesværdi og historisk kostpris. Alle disse 

måleattributter vil blive behandlet senere i opgaven, under gennemgangen af begrebsrammen.  

1.3 Delkonklusion 

I det indeværende afsnit er der blevet gennemgået de to regnskabsparadigmer, det 

præstationsorienterede- og formueorienterede paradigme.  

Det præstationsorienterede paradigme tillægger resultatopgørelsen størst informationsværdi, dette er 

fordi periodens overskud måles som periodens indtægter, fratrukket periodens omkostninger. Det primære 

formål med paradigmet må vurderes at være at måle virksomhedens indtjeningsevne ved periodens 

udgang. Transaktionerne i perioden måles til faktiske salgspriser og historiske kostpriser, hvilket betyder, at 

den samme kostpris som indregnes som udgift, udbetaling, omkostninger og aktiv. Dette er modsat den 

samme salgspris, der indregnes som indtægt og indbetaling. Modellen er altså bagudrettet, og beskriver 

fortiden og hvad der hent i den foregående periode. Matchning- og periodiseringsprincippet er de to 

centrale begreber ved det præsentionsorienterede paradigme. Dette forekommer ved at periodens 

indtægters indregningstidspunkter fastlægges, hvor periodens overskud derefter måles ved at matche det 

medgåede ressourceforbrug. Transaktioner måles altså i de perioder hvor transaktionen er opstået, og ikke 

i de periode hvor de resultere i pengestrømme.  

Det formueorienterede paradigme tillægger balancen størst informationsværdi, dette er fordi periodens 

overskud måles som den økonomiske fremgang i egenkapitalen fra primo til ultimo. Det primære formål 

med teorien er at måle balancen til deres aktuelle værdi på balancedagen. Det forudsættes at balancens 

regnskabsposter måles til dagsværdi, ud fra de økonomiske fordele der forventes at tilkomme eller forgå 

virksomheden ud i fremtiden. Dagsværdimodellen er altså fremadrettet, men er dog afhængig af 

effektiviteten på ressourcemarkederne, og den forudsætter samtidig perfekte og komplette markeder.  
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2 Brugernes informationsbehov 

Dette afsnit kommer først til at identificere hvem brugeren af regnskabet er, hvor der efterfølgende vil blive 

set på hvilke informationer det er de identificeret brugerne efterspørger. Der vil i afsnittet blive set på den 

almene teori, omkring hvad det er brugerne af regnskabet efterspørger af information og sammenligne 

dette med begrebsrammens måde at tackle dette emne på. Dette vil primært være beskrevet ud fra 

begrebsrammens første kapitel, der omhandler dette emne. Dette afsnit vil ligeledes søge at besvare de 

første to delspørgsmål i opgavens problemformulering.  

Først er det nødvendigt at nævne at brugerne af regnskabet har heterogene informationsbehov, hvilket vil 

sige at de alle har forskellige og ofte modstridende informationsbehov. Heterogene informationsbehov 

opstår både ved at brugerne har forskellige mål og behov, men også fordi regnskabsbrugerne har 

forskellige regnskabsmæssige ekspertise (O.Eling , 2012). Generelt kan der siges at der ikke findes en ”one 

size fits all” model i forhold til hvilken information brugerne efterspørger og der er sjældent et alt 

afdækkende svar på hvad selv den samme gruppe bruger efterspørger. Dette er fordi at der er så mange 

variationer og præferencer der spiller ind. Dette betyder også at to ens virksomheder, med forskellige 

bruger af regnskabet heler ikke med fordel ville kunne udgive de samme informationer. Fordi hvert enkelt 

eksempel er ”unikt”, vil der også blive set meget generelt på teorien, da det ville være praksistalt umuligt at 

afdække alle behov ud fra alle tænkelige situationer.  Det skal yderligt nævnes begrebsrammen arbejder ud 

fra virksomhedens synspunkt, hvorimod de underliggende teorier ses ud fra brugerens synsvinkel.   

2.1 Brugeren af regnskabet.  

Først, vil der blive redegjort for hvem brugeren af regnskabet er. Dette som nævnt ovenfor et vidt begreb, 

og definitionen af hvem brugeren er regnskabet er, kan yderligt variere alt afhængig efter om man aflægger 

regnskab efter IFRS, ÅRL eller GAAP. For at gøre det en smule mere konkret, vil der i opgaven fremadrettet 

blive taget udgangspunkt i de primære brugere af regnskabet, ud fra hvem begrebsramme definere som de 

primære bruger.  

2.1.1 De primære bruger 

Begrebsrammen nævner i dets første kapitel, at eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre 

kreditorer ses som de primære bruger af regnskabet (IFRS CF, 2018). Dette begrunder de ud fra, at denne 

gruppe ikke kan kræve at den rapporterende enhed levere information direkte til dem og deres behov og 

de må derfor læne sig op ad de generelle finansielle rapporter (årsregnskabet) for at få de finansielle 

oplysninger de har brug for. Derfor er de, de primære bruger af regnskabet og det er dem de generelle 

formål med finansielle rapporter er rettet imod (IFRS CF, 2018). Sagt med andre ord, det er dem 
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(eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer) der de primære bruger af 

årsregnskabet fordi det er dem der er mest afhængig af de generelle finansielle rapporter, for at få de 

finansielle oplysninger de har brug for. Ledelsen fra den rapporterende enhed, er også interesseret i de 

finansielle informationer fra enheden. Dog behøves ledelsen ikke læne sig så kraftigt op ad de generelle 

finansielle rapporter, da de er i stand til at indhente finansielle informationer internt i enheden (IFRS CF, 

2018).  Andre grupper, som regulatorer og offentlige folk, undtagende den allerede nævnte primære 

gruppe, kan også finde informationer i den generelle finansielle rapport brugbar, dog er disse rapporter 

ifølge ISAB, ikke primært retter mod andre grupper (IFRS CF, 2018). Ud fra denne definition, må det altså 

vurderes at begrebsrammens forsøger at anlægge et kapitalstillerperspektiv.  

2.2 Det grundlæggende behov 

Da de primære bruger af regnskabet nu er blevet identificeret, vil der først blive set på det grundlæggende 

behov for brugerne af regnskabet. Som nævnt tidligere, beskæftiger regnskab som samfundsaktivitet sig 

med måling og kommunikation af finansiel og anden information om udnyttelsen af knappe ressourcer til 

beslutningsformål (O.Eling , 2012). Informationerne regnskabsbrugerne skal bruges skal altså ses ud fra 

hvad giver dem den bedste beslutningsgrundlag.  

Det eksterne regnskab indeholder finansielle oplysninger om virksomhedernes formue, - finansierings- og 

indtjeningsforhold med henblik på af dække informationsbehovet hos de ressourceejer, der har allokeret 

ressourcer til de pågældende virksomheder eller overvejer at gøre det. Dette kan illustreres på følgende 

måde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figur 1 Ressource allokering, " O.Eling , 2012, pp. 19, figur 1.1" 
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Den øvre halvdel af figuren beskriver de økonomiske allokeringsbeslutninger, som ressourceejerne træffer 

på grundlag af blandt andet ekstern regnskabsinformation. De ressourcer, som ressourceejerne allokerer til 

virksomhederne, er i form af finansielle ressourcer (egenkapital, lånekapital) reale ressourcer (jord og andre 

naturressourcer, bygninger, maskiner, råvarer, halvfabrikata mv.) samt tjenesteydelser i form af de ansattes 

arbejdsindsats, men også som konsulentbistand, revisionsydelser mv. Tilsammen danner ressourceejerne 

ressourcemarkeder; aktiemarked, lånemarked, markeder for diverse reale ressourcer, arbejdsmarked mv. 

Ekstern regnskabsinformation spiller en væsentlig rolle for ressourceejernes allokeringsbeslutninger på en 

række områder og dermed for ressourcemarkedernes effektivitet.  

Jo mere virksomhedens formue, - finansierings- og indtjeningsforhold gennemsigtiggøres, desto lettere 

bliver det for nytilkomne ressourceejere at allokere deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne er 

bedst og for eksisterende ressourceejere at allokere fra virksomheder og brancher med lav eller negativ 

indtjening til virksomheder og brancher, hvor indtjeningsmulighederne ser mere lovende ud (O.Eling , 

2012). Sagt på en anden måde, desto bedre regnskabet er udarbejdet, hvilket er et vidt begreb ift. til hvem 

det er er rettet imod, desto bedre er brugerne af regnskabet stillet i forhold til deres økonomiske 

allokeringsbeslutninger. 

Der er altså nu set på hvilke rolle regnskabet overordnet spiller, nemlig at give den bedst mulige 

beslutningsgrundlag for ressourceejerne ved hjælp af den information regnskabet kan give. Der vil nu blive 

kigget på de primære brugere af regnskabet og hvilken information de efterspørger for at kunne træffe de 

bedste allokeringsbeslutninger.  

2.3 De to roller 

Regnskabsoplysninger har to vigtige roller I markedet baseret økonomi. For det første, tillader det 

kapitaludbyder at vurdere afkastpotentialet på investeringerne (vurderingsrollen af regnskabsoplysninger, 

hvilket også kan kaldes prognoseopgaven). For det andet, tillader det det kapitaludbyder at overvåge 

hvordan deres kapital bliver udnyttet, når de har engageret sig (Stewardship rollen af 

regnskabsinformation, hvilket også kan kaldes kontrolopgaven) (Beyer, et al., 2010). Disse to roller, vil være 

udgangspunktet for at brugerne kan få dækket deres informationsbehov fremadrettet i opgaven, da det ses 

som de to primære fokuser for regnskabsbrugerne. Dette betyder ikke at der ikke findes andre alternativer 

eller blandinger af de opgaver, hvilket der i praksis nok ville gøre, men blot at der er valgt at holde fokus på 

disse to da der formodes at disse bedst repræsentere brugernes overordnet behov.  
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Set ud fra de allerede defineret primære bruger af regnskabet, vil de også kunne fordeles ud på de to 

roller/opgaver. Investorernes behov, vil ligeledes blive defineret ud fra om der er tale om kortsigtede eller 

langsigtede investorer, da disse ses som værende modstridende. 

De langsigtede investorer ses som at være mest interesseret i kontrolopgaven, da de søger efter 

information om hvorledes deres kapital vedligeholdelse og forvaltes effektivt. De kortsigtede investorer må 

ses som mest interesseret i prognoseopgaven, da deres hovedinteresse vurderes at ligge i informationer 

om virksomhedens evne til at genere nettopengestrømme her og nu, der både dækker over og giver 

information om virksomhedens soliditet og aktieafkast.  

I forhold til långiver og andre kreditorer, er de en smule mere flydende, da de søger information fra begge 

lejre. De både kan være interesseret i virksomhedens soliditetsgrad, da dette kan medvirke til at beskrive 

virksomhedens evne til at betale kreditorerne og långiver tilbage, men samtidig kan de være ligeså så 

interesseret i at deres lånte kapital formildes forsvarligt og ikke f.eks. bruges på privatfly og både til 

ledelsen, hvilket ikke må sige at være lukrativt måde at formilde sin kapital på. På grund af långivere og 

andre kreditorer har en fod i begge lejre, ses deres behov ud fra de to andre ovennævnte roller og der vil 

derfor blive fokuseret på investorerne fremadrettet. Det skal nævnes, at kortsigtede investorer fint kan 

drage nytte af de informationer kontrolopgaven afgiver, ligeså vel som langsigtede kan af de informationer 

prognoseopgaven giver, det vurderes blot at det ikke her er deres hovedfokus ligger.  

Behovet kan illustreres på følgende måde:  

 

Figur 2 Fordeling af opgaver, egen grafisk fremstilling 

 

Der vil nu blive gennemgået hvilke informationer de kortsigtede investorer skal bruge for at udføre 

prognoseopgaven, hvorefter de langsigtede investorers, i form kontrolopgaven, vil blive gennemgået.  

2.3.1 Prognoseopgaven 

I forhold til prognoseopgaven, anses årsregnskab for at være af central betydning for bedømmelse af 

virksomhedens evne til at genere nettopengestrømme i fremtiden. Hovedsageligt, gælder det oplysninger 
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om virksomhedens formueforhold i balancen i form af økonomiske ressourcer (aktiver) og fordringer i disse 

ressourcer (egenkapital og forpligtelser) (O.Eling , 2012). Dernæst gælder det oplysninger om virksomheden 

præsentationer i resultatopgørelsen, omsætning, omkostninger og overskud, som er afledt af de 

transaktioner og begivenheder, der medfører ændringer i de økonomiske ressourcer og fordringer i 

balancen (ikke inkludere transaktioner med ejerne). Information om virksomhedens faktiske 

pengestrømme i pengestrømsopgørelsen kan også ses som nyttig information, men oplysningerne om en 

virksomheds præstationer i resultatopgørelsen, sammenholdt med de underliggende transaktioner og 

begivenheder anses for i højre grad at måle evne til at generere nettopengestrømme end de faktiske 

pengestrømme.   

Nytteværdien af information til prognoseformål afhænger af den beslutningsmodel, som investorer 

anvender. Hvis der vælges et informationsperspektiv, overlades værdiansættelsen af en virksomhed eller 

virksomhedens aktier, fuldt ud til investor, som estimerer værdien på grundlag af pengestrømsprognoser 

(tilbagediskonterede cash-flow-modeller). I forhold til om oplysninger står i balancen, en note eller 

ledelsesberetning er principielt ligegyldigt for investorerne, fordi at årsrapportens oplysninger alene tjener 

som ”rådata” for investorerne. Ud fra denne model, gælder det at jo mere information som offentliggøres, 

desto mere informativ er årsrapporten for investorer og derved hjælper den bedre til at træffe bedre 

beslutninger. Vælger investorer i stedet et målingsperspektiv, tages der udgangspunkt i målingen af 

værdien af nettoaktivernes pengestrømme, som foretages i balancen i dagsværdiregnskabet. 

Prognoseopgaven begrænset herved til prognose af den fremtidige residualindkomst 

(residualindkomstmodeller)  

Ønskes der er en mere uddybende forklaring på de to prognosemodeller, residualindkomstmodellen og den 

tilbagediskonterede cash-flow-model, kan der henvises til artiklen ”Residualindkomstmodellen eller den 

tilbagediskonterede cash flow model?” af Thomas Plenborg. 

2.3.2 Kontrolopgaven  

Mens prognoseopgaven er fremadrettet og prøver at afdække mængden af pengestrømme ud i fremtiden, 

er kontrolopgavens informationsbehov bagudrettet. Den bestod oprindelig i at aktionærerne, i egenskab af 

ejere, ønskede eksterne regnskaber som kunne danne grundlag for kontrol af ledelsen for at sikre at 

egenkapitalen var holdt intakt og forvaltet effektivt (stewardship) (O.Eling , 2012). Kontrolopgaven vil blive 

her blive set ud fra principal-agent-teorien. Det skal dog nævnes at principal-agent-teorien har været 

underlagt meget udvikling og findes i mange afstøbninger da den kan implementeres i de fleste scenarioer 

hvor der forekommer et ansættelse/forvaltningsforhold, og der vil her blevet taget udgangspunkt i den 

generelle teori indenfor regnskab. 



23 
 

2.4 Principal-agent-teorien 

Den teoretiske agenturlitteratur i regnskab, kan i vid udstrækning kategoriseres i to modeller bestående af 

(1) moralsk risiko (moral hazard) og (2) modeller for ugunstigt valg. Begge typer modeller lægger vægt på at 

der findes en informationsasymmetri mellem principalen (fx bestyrelsen eller aktionærerne) og agenten (fx 

administrerende direktør) (S. Armstrong , et al., 2010). Teorien antager, at individerne varetager deres egen 

interesse, hvilket er grunden til at forholdet mellem principalen og agenten ofte er reguleret med en 

kontrakt. Denne kontrakt benyttes til at aftale, hvilke fuldmagter principalen giver agenten og hvile forhold 

agenten skal varetage for principalen. For hurtigt at gennemgå kontraktdelen, findes der basalt to slags 

kontrakter, formelle og uformelle.  Formelle kontrakter har tendens til at være ret snævre i omfang og 

dækker aftaler mellem kontraherende parter, der angiver bestemte ansvarsområder, mængder og priser 

samt hvad der skal gøres i tilfælde af visse forudseelige forhold. Uformelle kontrakter udgør et bredt sæt af 

(normalt) uskrevne eller implicitte ordninger, der gør det muligt for virksomheden at engagere sig i 

aktiviteter, der ellers ikke er kontraktlige i den forstand, at det enten er uforholdsmæssigt dyrt eller 

upraktisk at skrive en formel kontrakt. Eksempler på uformelle kontrakter omfatter en bred vifte af 

arbejdsforhold mellem ledere, direktører, aktionærer, långivere, kunder, leverandører, regulatorer, 

investeringsbankfolk, analytikere og den finansielle presse. (Selvfølgelig kan formelle kontrakter også 

dække dele af disse samarbejdsrelationer.) (S. Armstrong , et al., 2010). Ønskes der en mere dybdegående 

gennemgang hvordan de forskellige kontrakter fungere, henvises der til artiklen ”The role of information 

and financial reporting in corporate goverance and debt contracting” (se evt. litteraturlisten).   

I de moralske risikomodeller, som udgør hovedparten af regnskabsbureauteorien, antages det at 

principalen og agenten typisk har homogene oplysninger ved indgåelsen af kontrakten. I den periode 

kontrakten dækker, kan principalen dog ikke omkostningseffektivt overvåge alle agentens handlinger. 

Principalen erkender den manglende evne til at få perfekte oplysninger om agentens handlinger, og 

identificerer derfor præstationsforanstaltninger der kan opfattes ex-post, og som principalen så kan bruge 

til at udforme en effektiv incitamentskontrakt, ex ante, som vil medføre at agenten tager den ønskede 

handling(er). Ved at bestyre den administrerende direktørs kompensation (eller mere bredt sagt, 

virksomheders rigdom) på disse præstationsforanstaltninger, bestræber bestyrelsen sig på at tilpasse 

ledelsens incitamenter og handlinger, således det passer til aktionærernes interesser (S. Armstrong , et al., 

2010). 

I forhold til de ugunstige valg modeller, som er relativt sjælene, er mere afslappet i forhold til den 

homogene informationsgodkendelse og tillader en eller begge aftaleparter at have privat information på et 

eller andet tidspunkt i kontraktprocessen. I disse modeller bliver kompensationskontrakten en mekanisme, 
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hvormed den informativt ugunstigt stillede part, kan fremkalde den informativt fordelagtige part at afsløre 

sin private information. F.eks. ved starten af kontraktforholdet mellem en bestyrelse og en nyansat 

administrerende direktør, synes det mere sandsynligt, at bestyrelsen ville have den oplysende fordel i 

forbindelse med virksomhedens drift. Over tid vil den nye administrerende direktør imidlertid sandsynligvis 

få en informativ fordel over bestyrelsen, vedrørende faste operationer og derved ændres 

kontraktproblematikken i efterfølgende kontraktforhandlinger. I det omfang, kan den finansielle 

rapportering reducere informationssymmetri mellem bestyrelser og ledere på forskellige punkter i 

kontraktprocessen, og derved kan de negative udvælgelsesproblemer reduceres. Generelt kan det siges, at 

for at løse disse agentproblemer, bruger både formelle og uformelle kontrakter ofte regnskabsoplysninger, 

såsom brugen af resurser, beslutninger der træffes samt genereret afkast af investeringer til at måle agents 

handlinger (Beyer, et al., 2010).  

2.5 Begrebsrammens synspunkt på informationsbehovet. 

Der er nu blevet gennemgået hvorledes den almene teori, omkring hvilke information de primære bruger 

efterspørger, og der vil nu blive gennemgået det første kapitel af begrebsrammen ”The objective of general 

purpose financial reporting”, der omhandler hvorledes IASB ser det generelle formål med den finansielle 

rapportering, hvori brugernes informationsbehov blandt andet bliver behandlet.  

Ifølge IFRS, er formålet med den generelle finansielle rapportering er at yde finansielle oplysninger om den 

rapporterende enhed, der er nyttige for de primære bruger til at træffe beslutninger vedrørende levering af 

ressourcer til virksomheden. Disse beslutninger omfatter (IFRS CF, 2018, pp. 8, para: 1.2):  

A. At købe, sælge eller holde egenkapital- og gældsinstrumenter (matcher med de kortsigtede 

investorers behov)  

B. Yde eller afregne lån og andre former for kredit eller (matcher med långiver og andre kreditors 

behov)  

C. Udøve stemmerettigheder eller på anden måde påvirke ledelsens handlinger, der påvirker brugen 

af virksomhedens økonomiske ressourcer (matcher med de langsigtede brugers behov)  

De ovennævnte beslutninger, er dog afhængige af hvad de primære brugere forventer. F.eks. udbytte, 

hovedstol og rentebetalinger eller stigninger i markedsprisen. I forhold til investorer, långivere og andre 

kreditorers forventninger til deres afkast, afhænger dette af deres vurdering af beløb, timing og usikkerhed 

om fremtidens nettopengestrømme til virksomheden og deres egen vurdering af ledelsen forvaltning af 

virksomhedens økonomiske ressourcer. Disse nævnte oplysninger, vil ifølge IASB hjælpe de primære 

brugere med at foretage de nævnte vurderinger.  
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For at lave den vurderingen der er beskrevet ovenfor, har de primære bruger brug for informationer 

omkring (IFRS CF, 2018, pp. 8, para: 1.4):  

A. Den rapporterende enheds økonomiske ressourcer, krav mod virksomheden samt ændringer i disse 

ressourcer og krav (prognoseopgaven) 

B. Hvor effektivt virksomhedens ledelse har afgivet deres ansvar for at bruge virksomhedens 

økonomiske ressourcer (stewardship)  

Kapitel 1 af begrebsrammen fra 2010, udmeldte at de primære bruger af virksomhedens årsregnskaber har 

brug for oplysninger, der kan hjælpe dem med at vurdere hvor effektivt virksomhedens ledelse og 

bestyrelse har varetaget deres ansvar for at bruge virksomhedens ressourcer. I den pre-2010 version af 

begrebsrammen, blev dette defineret som stewardship. IASB har så valgt at genindfører dette princip i den 

nye begrebsramme. I det reviderede kapitel hedder det sig at brugerne har brug for oplysninger for at 

hjælpe dem med at vurdere ledelsen arbejde, således at de kan holde ledelsen ansvarlig for de ressourcer, 

der er overdraget til dem og deres pleje. Denne vurdering hjælper, igen, brugerne med at træffe 

beslutninger om at levere ressourcer til virksomheden, hvilket ifølge IASB er målet for den generel 

regnskabsrapportering. Begrebsrammen kommer løbende med forslag til hvor hvilke informationer der kan 

bruges til at bedømme ledelsens stewardship, dette inkludere bland andet (IFRS CF, 2018, pp. 10, para: 

1.13):  

 ”Oplysninger om arten og mængden af en rapporterende virksomheds økonomiske ressourcer og 

krav kan hjælpe brugerne med at identificere den rapporterende virksomheds finansielle styrker og 

svagheder. Disse oplysninger kan hjælpe brugerne med at vurdere den rapporterende enheds 

likviditet og solvens, dens behov for yderligere finansiering og hvor succesfuld det sandsynligvis vil 

være at opnå den pågældende finansiering. Disse oplysninger kan også hjælpe brugerne med at 

vurdere ledelsens stewardship af virksomhedens økonomiske ressourcer”  

Dog gør IASB det også klart, at generelle finansielle rapporter ikke kan give alle de informationer som 

eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer har brug for. IASB opfordrer derfor 

bruger af regnskabet til at søge relevant information fra andre kilder, for eksempel fra generelle 

økonomiske forhold og forventninger, politiske begivenheder samt industri og virksomhedens outlook (IFRS 

CF, 2018).  IASB melder samtidig at generelle regnskabsrapporter ikke er udformet til at vise værdien af den 

rapporterende enhed, men til at give informationer til de brugerne, så de selv kan estimere værdien af den 

rapporterende enhed (IFRS CF, 2018). De oplyser ligeledes at de er klar over at de individuelle primære 

bruger har forskellige og muligvis modstridende behov og ønsker til hvilke oplysninger de efterspørger. 

IASB-bestyrelse stræber derfor efter at lave et informationssæt, der opfylder behovet for det maksimale 



26 
 

antal af primære bruger. Dog siger de også at fokusset på et fælles informationsbehov ikke forhindrer at 

den rapporterende enhed fra at inkludere yderlige oplysninger, der mere fordelagtige og nyttige for 

bestemte dele af de primære bruger (IFRS CF, 2018). Det første kapitel beskriver altså hvad IASB mener, er 

det generelle formål med den finansielle rapport samt hvilke informationer begrebsrammen mener 

brugerne skal bruge for at træffe de bedste beslutninger ud fra de defineret formål. Den beskriver dog ikke 

hvad det er der gør informationer brugbare, dette vil blive afdækket i det efterfølgende kapitel i 

begrebsrammen, som beskriver hvilke kvalitative egenskaber oplysninger skal besidde for være brugbare til 

brug for prognoser. Dette vil blive gennemgået i næste afsnit, der vil gennemgå resten af begrebsrammen.  

 

2.6 Delkonklusion 

I det indebærende afsnit, er der blevet redegjort for hvem brugeren af årsregnskabet er, samt hvilket 

oplysninger det er de efterspørger. Formålet med dette har været at give en teoretisk baggrund for hvem 

brugerne er og hvilke informationer de efterspørger, for at senere i opgaven at kunne belyse hvilke 

konsekvenser ændringen af begrebsrammen har for deres informationsbehov.  

Brugerne af regnskabet er blevet defineret ud begrebsrammens primære bruger, hvilket inkludere 

potentielle og nuværende investorer, långivere og andre kreditorer, da det er dem der er mest afhængig af 

årsregnskabet for at få de informationer de har brug for. De primære brugere er yderligt opdelt i kortsigtede 

og langsigtede investorer, hvor kreditorer delen anses som været dækket ind mellem de to, da de bruger 

informationer fra begge segmenter. De kortsigtede investorers hovedfokus ligger på prognoseopgaven, som 

bruges til at vurderes virksomhedens fremtidige pengestrømme som bruges til mere kortsigtede 

beslutningsformål, hvorimod de langsigtedes investorers hovedfokus hovedsageligt ligger på 

vurderingsopgaven, som ses ud fra den klassiske principal-agent-teori og bruges til at vurderes ledens 

forvaltning af deres tildelte ressourcer. Begrebsrammens første kapitel er ligeledes blevet gennemgået, for 

at vise hvorledes den håndtere dækningen af informationsbehovet. Der forekommer visse korrelationer 

mellem hvad den almene teori beskriver som nødvendigt information for at løse de to opgaver (prognose og 

vurderingsopgaven), og hvad begrebsrammen indeholder af forudsætninger for at dække 

informationsbehovet. Disse vil blive gennemgået under analysen, der hele begrebsrammen vil være 

gennemgået der, og det vil således være nemmer at give et mere fuldendt billede.  
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3 Begrebsrammen 

Dette afsnit har til formål at give en forståelse af hvad begrebsrammen (2018) indeholder og består af, dog 

uden kapitel 1, da dette er blevet gennemgået i forrige afsnit. Der vil løbende blive oplyst hvis der er sket 

konkrete ændringer ift. begrebsrammen fra 2010, dog vil dette kun være beskrivende, da analysen af 

konsekvenserne af dette kommer senere. Begrebsrammen vil som nævnt tidligere, være gældende for IASB 

og IFRS straks efter dens udgivelse i april 2018, hvilke betyder at alle nye standarder vil være baseret på 

den nye begrebsamme efter denne dato. For regnskabsudsteder vil den være gældende fra d. 1. januar 

2020 (IFRS PS, 2018). Afsnittet vil samtidigt svare på problemformuleringens tredje underspørgmsål.  

3.1.1 Historien bag begrebsrammen 

I 2004, startede et fælles projekt mellem IASB og FASB for at revidere deres konceptuelle begrebsramme 

(IFRS Basis for conclusions, 2015). I 2010 udstedte de to kapitler af denne nye begrebsramme. Disse kapitler 

beskrev den generelle målsætning for den økonomiske rapport samt de kvalitative egenskaber finansiel 

information skulle indeholde. De trådte i kraft så snart de blev offentliggjort og udgør stadig en del den 

reviderede begrebsramme. Udover at færdiggøre de to kapitler, nåede IASB og FASAB også at (IFRS Basis 

for conclusions, 2015):  

 Udgive et ”Dicussion paper” og derefter et ”Exposure Draft” ud fra konceptet af en rapporterende 

enhed.  

 Drøftede definitionerne af elementerne I årsregnskaberne; og  

 Drøftet og holdte offentlige møder om målingskoncepter  

I 2010 stoppede sammenarbejdet om en fælles begrebsramme dog, da både IASB og FASB valgte at 

fokusere på andre projekter. Efter et offentligt møde i 2012, valgte IASB dog at forsætte projektet alene og 

bragte begrebsrammen tilbage på dagsorden og i 2013 offentliggjorde IASB ” the ‘Discussion Paper” 

(Discussion Paper, A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting) som gav offentligheden 

mulighed for at komme med input til forbedringer af begrebsrammen ud for de forslag IASB havde givet til 

ændringer. Efter en 6 måneders deadline for at tilkendegive sit svar, havde IASB fået over 220 svar (IFRS 

Basis for conclusions, 2015) som de så arbejdet videre med for at skabe hvad der nu vil gennemgået.  

3.1.2 Grundlæggende om begrebsrammen 

Begrebsrammen, eller den konceptuelle ramme for finansiel rapportering, beskriver formålet, samt 

begreberne der bruges til den generelle regnskabsrapportering. Formålet med begrebsrammen er generelt 

at (IFRS CF, 2018, p. 6 para: SP 1.1):  
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I. Assistere IASB med at udvikle IFRS standarder, der er baseret på overensstemmende begreber.  

II. Assistere til at udvikle en overensstemmende regnskabspraksis, når ingen standarder dækker en 

bestemt transaktion eller andre liggende begivenheder, hvor en standard giver muligheden for 

regnskabspraksis; og  

III. Bistå alle parter med at forstå og fortolke standarderne  

Begrebsrammen er ikke en standard i sig selv, og der er ingen elementer i begrebsrammen der tilsidesætter 

nogen standard eller de krav der måttes findes i standarderne. Begrebsrammen er altså ikke en egentlig del 

af de internationale regnskabsstandarder. Dette betyder, at standarderne ikke nødvendigvis altid er i 

overensstemmelse med begrebsrammen og såfremt der skulle opstå konflikt mellem IFRS-standarderne og 

begrebsrammen, er det reglerne i IFRS-standarderne der er gældende (IFRS CF, 2018). Begrebsrammen er 

heller ikke godkendt af EU og er således ikke en del af de officielle IFRS-standarder for EU-virksomheder. 

Det gøres ligeledes klart at begrebsrammen ikke er en direkte lov, men mere et redskab for professionelle 

bruger og udbyder af regnskabet, hvis man læser deres ”disclaimer” afsnit, som blandet andet lyder (IFRS 

CF, 2018, p. 2):  

”Oplysningerne i denne publikation udgør ikke rådgivning og bør ikke være erstattet af en passende 

kvalificeret fagmand” 

Ifølge IASB bidrager begrebsrammen yderligt til IFRS-mission om at udvikle standerader, hvis formål er at 

bringer gennemsigthed, ansvarlighed og effektivitet til de finansielle markeder over hele verden. IASB-

bestyrelse arbejder ud fra at tjene den almene interesse, ved at fremme tillid, vækst og langsigtet finansiel 

stabilitet i den globale økonomi. Begrebsrammen udgør grundlaget for standarder der (IFRS CF, 2018, p. 6 

para: SP 1.5):  

I. Bidrager til gennemsigtighed ved at styrke den internationale sammenlignelighed og kvalitet af 

finansielle oplysninger, der gør det muligt for investorer og andre markedsdeltager til at træffe 

informerede beslutninger  

II. Styrke ansvarlighed ved at reducere informationsgabet mellem udbydere af kapital og de personer 

som de har betroede deres penge (principal-agent-teorien). Standarder baseret på begrebsrammen 

giver nemlig oplysninger, der er nødvendige for at holde ledelsen ansvarlige. Som kilde til globalt 

sammenlignelige oplysninger, er disse standarder også af afgørende betydning for regulatorer over 

hele verden.  

III. Bidrager til økonomisk effektivitet ved at hjælpe investorer med at identificere muligheder og risici 

over hele verden og dermed forbedre kapitalallokeringen. Begrebsrammen bistår også til at give 
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virksomheder et enkelt fælles, betroet regnskabssprog som bidrager til at reducere de 

internationale rapporteringsomkostninger.  

Formålet med begrebsrammen, som beskrevet ovenfor, er uændret i forhold til den tidligere udgave af 

begrebsrammen.  

3.1.3 Begrebsrammens opbygning 

Begrebsrammen består af 8 kapitler, som er udformet på følgende måde (IFRS CF, 2018, pp. 3-5):  

I. The objective of general purpose financial reporting 

II. Qualitative characteristics of useful financial information 

III. Financial statements and the reporting entity 

IV. The elements of financial statement 

V. Recognition and derecognition 

VI. Measurement. 

VII. Presentation and disclosure 

VIII. Concepts of capital 

3.2 Kapitel 1: The objective of general purpose financial reporting  

Det først kapitel i Begrebsrammen, omhandler grundlæggende hvad IASB ser som formålet med den 

generelle regnskabsrapportering. De første kapiteller af den nye begrebsramme, er stort set uændret fra 

den tidligere version, som var udsted sammen med FASB i 2010. Dog har IASB genindsat termerne 

”stewardship” og ”forsigtighed” (IFRS PS, 2018).  Kapitel er 1 gennemgået i forrige afsnit om brugernes 

informationsbehov.  

3.3 Kapitel 2: Qualitative characteristics of useful financial information 

Det andet kapitel (kapitel 3 i den gamle begrebsramme) i begrebsrammen omhandler de kvalitative 

egenskaber, informationer skal besidder for være til mest nyttige for de primære bruger, når de skal træffe 

beslutninger ud fra de oplysninger der står i den finansielle rapport (IFRS CF, 2018). Disse kvalitative 

egenskaber kan illustreret således:  
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Figur 3 Kvalitative egenskaber "  (O.Eling , 2012) p.204, figur 5.3" 

 

Som vidst på illustrationen, består de fundamentale kvalitative egenskaber af relevans og validitet 

(troværdig repræsentation). 

Hele meningen med egenskaben relevans er, at informationen i den finansielle rapportering skal gøre en 

forskel for regnskabsbrugeren i forbindelse med beslutninger omkring ressourceallokering. Relevant 

information har enten en prognoseværdi, en bekræftelsesværdi eller begge dele. Her skal prognoseværdi 

forstås som information, der er værdiskabende som input til prognoseværdien og bekræftelsesværdien skal 

ses som den egenskab, der gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger eller ændre på dem som følge 

af ny information (IFRS CF, 2018). Relevansen af information er ligeledes afhængig af dens karakter og 

væsentlighed. Selvom informationen ikke umiddelbart synes væsentlig, kan karakteren være relevant for 

vurderingen af virksomhedens fremtidsudsigter. Som et eksempel kan nævnes forekomsten af usædvanlige 

forhold, hvor den blotte tilstedeværelse af posten kan være relevant for brugeren, uanset postens 

kvantitative omfang. I andre tilfælde er en information kun relevant, hvis den er væsentlig. Væsentlighed 

afhænger af størrelsen af posten eller fejlen i posten. Information er væsentlig, hvis udeladelse af posten, 

eller fejl heri, kan have indflydelse på regnskabsbrugerens økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag 

af årsrapporten. 

I forhold til at give en troværdig repræsentation af virksomhedens økonomiske forhold, nævner IASB nogle 

konkrete punkter der skal være opfyldt (IFRS CF, 2018). Først, er det et vigtigt element i begrebsrammen at 

informationen præsenteres med udgangspunkt i indhold frem og formalia. Sagt på en anden måde, så er 

det vigtigere at regnskabet giver et retvisende billede, frem for at det opstillet på den korrekte måde. 
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Årsrapporten skal ligeledes være neutral, hvilket vil sige at den skal være udarbejdet under omhu ved 

udøvelsen af skøn og at den udarbejdende enhed ikke værdiansætter aktiver eller indtægter for høj og 

forpligtelser og eller omkostninger for lavt (IFRS CF, 2018). Dette forsigtighedsprincip (prudence) er således 

den nye tilføjelse ift. til den gamle begrebsramme. Årsrapporten skal også være fejlfri og fuldstændig, 

hvilket vil sige at der hverken eksistere fejl eller udeladelser, som vil påvirke beskrivelsen af økonomiske 

transaktioner og regnskabsposter.   

Det er nødvendigt, at begge kriterier overholdes for at støtte brugerne i deres økonomisk beslutningstagen. 

I forlængelse heraf introducerer begrebsrammen fire supplerende kvalitative egenskaber, som skal hjælpe 

til at forøge årsregnskabets nytteværdi (IFRS CF, 2018, pp. 17, para: 2.23): 

I. Sammenlignelighed  

II. Verificerbarhed  

III. Rettidighed  

IV. Forståelighed  

Sammenlignelighed indebærer både, at årsregnskabets informationer kan sammenlignes fra periode til 

periode og på tværs af virksomheder inden for den samme branche. Årsrapportens oplysninger skal 

desuden være verificerbare, hvilket betyder at forskellige uafhængige parter med samme 

informationsniveau skal kunne nå frem til en vis konsensus om årsrapportens indhold. IASB anerkender 

dog, at fuldstændig enighed nok aldrig kan opnås. Rettidighed betyder, at informationen skal være 

tilgængelig for beslutningstagere i tide til at kunne have betydning for deres beslutninger. Informationers 

forståelighed afhænger ifølge IASB delvist af hvem modtageren er. I begrebsrammen forudsættes det at 

regnskabsbrugere har et rimeligt kendskab til forretningsmæssige og økonomiske forhold og 

regnskabsvæsen samt vilje til at studere oplysningerne med rimelig omhu (IFRS CF, 2018). At information 

skal være forståelig, betyder ikke, at virksomheden kan undlade at oplyse om komplekse forhold. 

Omkostningsbegrænsningen af nyttig rapportering 

Når der udgives finansielle rapporter, kan man ikke komme udenom at det kommer til at pålægge den 

rapporterende enhed nogle omkostninger at producere rapporterne, hvilket kapitlet også indeholder en 

vejledning omkring. Omkostninger, er ifølge begrebsrammen en gennemgribende begrænsning på de 

oplysninger, der kan leveres af den rapporterende enhed og det er vigtigt at de omkostninger der 

forekommer, bliver retfærdiggjort ved at give ligeså store fordele i form af information (IFRS CF, 2018). Der 

er altså et cost/benefits forhold der skal overvejes.  
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Begrebsrammen beskriver dilemmaet ved at de omkostninger der bliver brugt på at indsamle, behandle, 

verificere og formilde finansiel information i sidste ende, kommer til at tilfalde brugerne i form af reduceret 

afkast, plus de omkostninger de selv skal bruge på analysere og tolke oplysningerne. Er den nødvendige 

information derimod ikke givet, kommer der til at tilfalde brugerne yderlige omkostninger da de skal bruger 

ekstra omkostninger på at få oplysningerne andre steder fra eller selv estimere dem (IFRS CF, 2018).  På 

grund af den iboende subjektivitet der vil forekomme ved forskellige individuelle personers egen 

vurderingen af cost/benefits forholdet, vil indberetningen af særlige finansiel information derfor variere. 

Begrebsrammen opfordrer derfor til at overveje omkostninger og fordele i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse generelt og ikke kun i forhold til individuelle rapporteringsenheder. Der understreges 

dog at vurderingen af omkostninger og fordele, ikke altid berettiger de samme rapporteringskrav til alle 

enheder. Forskelle kan være passende på grund af forskellige størrelser af enheder, forskellige måder at 

rejse kapital på (offentligt eller privat), forskellige brugers behov eller andre faktorer (IFRS CF, 2018).    

3.4 Kapitel 3 - Financial statements and the reporting entity  

Det tredje kapitel i begrebsrammen, omhandler hvilke forhold regnskabet skal udarbejdes ud fra. Kapitel er 

helt nyt, men indholdet dog kend fra tidligere.   

I dette kapitel fastslås det at årsregnskabet udarbejdes ud fra den udarbejdende enheds perspektiv, og ikke 

ud fra en bestemt gruppe investorer, långivere eller andre kreditorer (IFRS CF, 2018).  

Kapitlet indeholder også forudsætningen at årsregnskabet er udarbejdet efter going concern-

forudsætningen (IFRS CF, 2018). Den tidligere begrebsramme opererede tillige med 

periodiseringsprincippet som grundlæggende forudsætning, men dette er nu udgået. Efter going concern-

forudsætningen formodes det, at selskabet fortsætter sin drift i en overskuelig fremtid. Denne formodning 

kan blive brudt, f.eks. hvis selskabet er tvunget til at ophøre som følge af manglende likviditet til at 

fortsætte driften, eller fordi selskabets ledelse har truffet beslutning om at ophøre driften. Måling af de 

fleste aktiver og forpligtelser er under going concern-forudsætningen fremadrettet, hvilket indebærer at 

denne måling ikke længere kan opretholdes, når formodningen brydes. Det vil i praksis indebære 

nedskrivning af en række aktiver og indregning af nye hensatte forpligtelser. 

I kapitlet forsøger IASB endvidere at definere begrebet ”den rapporterende enhed”. En rapporterende 

enhed, er en virksomhed, der selv vælger, eller er forpligtet til at udarbejde regnskaber (IFRS CF, 2018). Et 

oplagt eksempel på en rapporterende enhed kan være en enkelt juridisk enhed, et inkorporeret selskab 

eller en koncern bestående af et moderselskab og dens datterselskaber. Begrebsrammen beskriver yderlige 

årsregnskaber fra en modervirksomhed som ikkekonsoliderede årsregnskaber (IFRS CF, 2018), hvilket er 
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nyt. En rapporterende enhed behøves ikke at være en juridisk enhed, men begrebsrammen anerkender, at 

det kan være vanskeligt at fastlægge klare grænser, når der ikke er tale om en juridisk enhed eller en 

modervirksomhed. Hvis en rapporterende enhed ikke er en juridisk enhed, bør grænsen for den 

rapporterende enhed fastsættes ved at fokusere på de primære brugeres informationsbehov (IFRS CF, 

2018). Derfor skal grænsen indstilles på en sådan måde, at årsregnskabet giver relevante oplysninger til de 

primære brugere, som trofast repræsenterer virksomhedens økonomiske aktiviteter, med særlig fokus på 

at levere komplette og neutrale oplysninger. En rapporterende enhed kan også være en del af en juridisk 

enhed, såsom en filial eller aktiviteterne i en defineret region.  

3.5 Kapitel 4 – The element of financial statements 

Det fjerede kapitel diskuterer definitionerne af elementer i årsregnskaber, hvilket vil sige aktiver, passiver, 

egenkapital, indtægter og omkostninger. IASB har ændret definitionerne på et aktiv og en forpligtelse. 

Definitionerne af de øvrige elementer forbliver stort set uændrede. 

Den væsentligste ændring i aktiv- og ansvarsdefinitionerne, er fjernelsen af referencen til den forventede 

strøm af økonomiske fordele. Der er foretaget en lignende ændring for at fjerne sandsynlighedskriteriet fra 

anerkendelseskriterierne, hvilket vil blive gennemgået i det næste kapitel. IASB fremsatte disse ændringer, 

fordi de mente at nogle associerede ordet "forventet" med en sandsynlighedstærskel (IFRS Basis for 

conclusions, 2015). Denne tilknytning gjorde tilstedeværelsen af sandsynlighedsgenkendelseskriteriet 

overflødigt. Desuden fandt IASB begrebet sandsynlighedstærskel problematisk, fordi det udelukkede 

mange aktiver og passiver fra at blive anerkendt (Deloitte, 2018).  

Definitionerne fokuserer nu på eksistensen af en ret (eller en forpligtelse), der har potentiale til at 

producere (eller kræve en virksomhed at overføre) økonomiske fordele. For at dette potentiale kan 

eksistere, behøves det ikke at være sikkert, eller endda sandsynligt, at retten vil give økonomiske fordele 

(IFRS CF, 2018). Det er kun nødvendigt, at mindst en omstændighed vil give økonomiske fordele, hvor 

usandsynligt det nu engang må forekomme. Dette betyder, at en ret kan opfylde definitionen på en 

økonomisk ressource og dermed kan være et aktiv, selv om sandsynligheden for at den kommer til at 

producere økonomiske fordele, er lav. Det samme gælder en forpligtelse. Begrebsrammen fastslår dog 

også, at anerkendelse af en post, der har en meget lav sandsynlighed for at producere eller kræve 

overførsel af økonomiske fordele, muligvis ikke giver relevant information. IASB kunne derfor beslutte, at 

nogle poster, der opfylder definitionen af aktiv eller forpligtelse, ikke bør anerkendes (IFRS CF, 2018).  
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Efter definitionerne af et aktiv og en forpligtelse er blevet ændret, er definitionerne af indkomst og 

omkostninger ligeledes blevet opdateret kun for at afspejle denne forbedring. Den nye definition lyder nu 

således:  

 Indtægter: Forhøjelser i aktiver eller fald i forpligtelser, der medfører øgede egenkapital, bortset 

fra dem, der vedrører bidrag fra indehavere af egenkapitalkrav (IFRS CF, 2018, pp. 39, para: 4.68).  

 Omkostninger: Fald i aktiver eller forøgelser i passiver, der medfører reduktioner i egenkapitalen, 

bortset fra dem, der vedrører udlodninger til indehavere af egenkapitalkrav (IFRS CF, 2018, pp. 39, 

para: 4.69). 

IFRS gør det klart at Indtægter og omkostninger er de elementer i årsregnskaber, der vedrører en 

virksomheds økonomiske performance og at brugere af årsregnskaber har brug for oplysninger om såvel en 

virksomheds finansielle stilling, som dets økonomiske resultater (IFRS CF, 2018). Dette betyder, at selvom 

indtægter og omkostninger er defineret i form af ændringer i aktiver og forpligtelser, er oplysninger om 

indkomst og omkostninger lige så vigtige som oplysninger om aktiver og passiver. 

Aktiv.  

 

Figur 4 deffination af et aktiv "IFRS, 2018, p 39, para: 4.71" 

Rettigheder: 

Kapitlet indeholder en udvidet diskussion om, hvad der udgør "rettigheder". IASB har skiftet fokus væk fra 

at se en økonomisk ressource som et objekt som helhed, til at se det som et sæt rettigheder, hvilket er 

retten til at bruge, sælge eller forpligte et objektet, samt andre uafklarede rettigheder (IFRS CF, 2018). I 

princippet kan enhver ret være et særskilt aktiv. Dog, for at præsentere den underliggende økonomi på den 

mest koncise og forståelige måde, vil de relaterede rettigheder oftest ses kollektivt som et enkelt aktiv, der 

udgør en enkelt regningsenhed (IFRS CF, 2018). 

Kontrol:  

Kontrol forbinder en ret (dvs. den økonomiske ressource) til en virksomhed (IFRS CF, 2018). Kontrol 

omfatter både et styrke- og et fordeleselement. En virksomhed skal have evne til at styre hvordan en 
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ressource anvendes, og være i stand til at opnå de økonomiske fordele ved denne ressource for at styre 

den. Desuden må en økonomisk ressource kun kontrolleres af en part på et vilkårligt tidspunkt. 

Forpligtelser 

 

Figur 5 deffination af en forpligtelse "IFRS, 2018, p 31, para: 4.19" 

Den nye ansvarsdefinition, samt den definition som den erstatter, kræver at en nuværende forpligtelse er 

som følge af tidligere begivenheder. IASB har dog set nærmere på situationer, hvor en virksomhed har 

evnen til at undgå at overføre økonomiske ressourcer til en anden part, dog kun ved at tage, hvad IASB ville 

kategorisere som, ekstreme eller upraktiske handlinger (IFRS CF, 2018). 

Ingen praktisk evne til at undgå overførslen 

Begrebsrammen forudsætter, at en forpligtelse er en pligt eller et ansvar, som en virksomhed ikke har 

nogen praktisk evne til at undgå. Fokusset er på, om virksomheden har den praktiske evne til at undgå 

overførsel af økonomiske ressourcer, i modsætning til hvorvidt den har en teoretisk ret til at undgå 

overførslen. Det betyder at hverken ledelsens hensigt eller sandsynligheden for en overførsel, kommer til at 

påvirke den praktiske vurdering. Det betyder ligeledes at en virksomhed ikke kan have nogen evne til at 

undgå en overførsel, hvis handlingen som det kræver for at undgå overførslen, ville have økonomiske 

konsekvenser, der er væsentlig mere negativ end selve overførslen. Begrebsrammen giver dog ikke en 

vejledning om hvordan denne vurdering skal foretages, på baggrund af hvorvidt virksomheden har den 

praktiske evne til at undgå overførsel vil afhænge af arten af virksomhedens forpligtelser (IFRS CF, 2018).  

Nuværende forpligtelse som følge af tidligere begivenheder 

En nuværende forpligtelse eksisterer kun som følge af tidligere begivenheder, hvis virksomheden allerede 

har opnået økonomiske fordele, har foretaget en handling og som følge heraf, vil eller måtte overføre en 

økonomisk ressource som den ellers ikke skulle have overført. Begrebsrammen præciserer, at hvis en ny 

lovgivning er vedtaget, opstår der kun en nuværende forpligtelse, når en virksomhed opnår økonomiske 

fordele eller træffer en handling inden for rammerne af denne lovgivning. Lovgivningen er ikke i sig selv 

tilstrækkelig til at give en virksomhed en nuværende forpligtelse (IFRS CF, 2018). 
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Kontoenhed 

Konceptet regningsenhed har vist sig at være et vanskeligt emne for IASB i de seneste år. Det påvirker 

beslutninger om anerkendelse, bortkendelse, måling såvel som præsentation og offentliggørelse (Deloitte, 

2018). Begrebsrammen nævner at hvordan regningsenheden bestemmes, afhænger af de specifikke træk 

ved en post og kan derfor ikke fastlægges på et begrebsmæssigt niveau. Kontoenheden, anerkendelses- og 

målekravene for en bestemt post er forbundet, og IASB vil overveje disse aspekter samlet ved 

udarbejdelsen af standarder. Det er muligt at anerkendelsen af regningsenhedens afviger fra den der 

anvendes til måling for en bestemt sag, f.eks. en standard kan kræve, at kontrakter indregnes individuelt, 

men måles som en del af en portefølje (IFRS CF, 2018).  

3.6 Kapitel 5 – Recongnition and derecognition  

Det femte kapitel, omhandler hvilke forhold der skal inkluderes i årsrapporten og hvilke der skal trækkes 

ud. Begrebsrammens indregningskriterier kræver, at en virksomhed indregner et aktiv eller en forpligtelse 

(og eventuelle relaterede indtægter, omkostninger eller ændringer i egenkapitalen), hvis en sådan 

anerkendelse forsyner brugere af årsregnskaber med relevant information og en trofast repræsentation af 

den underliggende transaktion (IFRS CF, 2018). Anerkendelseskriterierne er taget fra begrebsrammen fra 

2010, mens vejledningen om ”derecognition” er nyt da den gamle begrebsramme ikke defineret begrebet 

eller beskrev hvornår fænomenet hente.  

Anerkendelseskriterier 

Anerkendelseskriterierne omfatter ikke længere en sandsynlig- eller en pålideligsmåletærskel. I stedet er 

usikkerheden om eksistensen af et aktiv, en forpligtelse eller en lav sandsynlighed for en strøm af 

økonomiske fordele, noteret som omstændigheder hvor anerkendelse af et bestemt aktiv eller ansvar 

måske ikke giver relevant information. 

For at et aktiv eller en forpligtelse skal anerkendes, skal den også kunne måles. De fleste målinger skal 

estimeres, hvilket betyder, at de måles med en vis grad af usikkerhed. Begrebsrammen drøfter afvejningen 

mellem at tilvejebringe en mere relevant måling, der har et højt niveau af estimationsusikkerhed og en 

måling, som kan være mindre relevant, men har lavere estimationsusikkerhed. Under begrænsede 

omstændigheder kan alle relevante målinger være udsat for høj måleusikkerhed, således at aktivet eller 

forpligtelsen ikke anerkendes (IFRS CF, 2018). Kapitlet giver et overblik over, hvordan forskellige typer 

usikkerhed (fx eksistens, udfald og måling) kan påvirke anerkendelsesbeslutningen. Der er dog ingen 

detaljeret vejledning om hvordan virksomheder præcis skal reagere, fordi det er et spørgsmål om at 
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vurdere flere faktorer, som vil afhænge af fakta og omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. IASB vil istedet 

overveje disse faktorer, når der udvikles standarder i fremtiden.  

Ophør af indregning 

Dette emne berører fjernelsen af hele, eller delle, af anerkendte aktiver eller forpligtelser i den finansielle 

rapport, som normalt sker når en post ikke længere opfylder definitionen på et aktiv eller en forpligtelse. 

For et aktiv, ophøre indregningen normalt når enheden taber kontrollen af hele eller del af det indregnede 

aktiv og for en forpligtelse ophører det normalt når virksomheden ikke længere har en nuværende 

forpligtelse for hele eller del af den anerkendte forpligtelse (IFRS CF, 2018). Ophør af indregning sigter mod 

at repræsenterer disse beholdte aktiver og forpligtelser trofast, hvis nogen, og enhver ændring i aktiverne 

og forpligtelserne, er som følge af transaktionen der første til afskaffelsen.  

3.7 Kapitel 6 – Measurement  

Det sjette kapitel I begrebsrammen, er et nyt kapitel og diskutere de forskellige målingsmetoder og hvilke 

informationer de giver, samt hvilke faktorer der skal overvejes når der skal vælges målingsmetoder.  

Målingsmetoder  

Begrebsrammen arbejder overordnet med to målingsmetoder, historik kostpris (historical cost) og 

nuværende værdi (current value). Ud fra begrebsrammen, vurderes det at begge disse målingsmetoder kan 

give forudsigende og bekræftende værdi til brugerne, dog ville en metode kunne vise sig at give mere 

brugbart information end den anden under forskellige omstændigheder. På dette grundlag favoriserer 

begrebsammen ikke en frem den anden og nævner at der med fordel kan bruges forskellige 

målingsmetoder på forskellige aktiver, forpligtelser, indkomst og udgifter (IFRS CF, 2018). Begrebsrammen 

definere de to målingsmetoder på følgende måde:  

Historisk kostpris:  

Definitionen er allerede blevet gennemgået under afsnittet om det præsentationsorienterede paradigme 

og der henvises der til.  

Nuværende værdi (Current Value): 

Nuværende værdi målinger reflektere de forhold der forekommer på målingsdagen og inkludere:  

I. Fair value (dagsværdi) (IFRS CF, 2018, p. 53 para. 6.12):  

“Fair value is the price that would be received to sell an asset, or paid to transfer a liability, in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date.” 
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Dagsværdi, er altså prisen der ville blive modtaget for at sælge et aktiv, eller som der skulle betales for at 

overføre en forpligtelse i en transaktion mellem markedsdeltager på målingsdagen. 

II. Value in use (brugsværdi) for aktiver og fufilment value (opfyldelsesværdi) for forpligtelser (IFRS CF, 

2018, p. 53 para. 6.17) 

“Value in use is the present value of the cash flows, or other economic benefits, that an entity expects to 

derive from the use of an asset and from its ultimate disposal. Fulfilment value is the present value of the 

cash, or other economic resources, that an entity expects to be obliged to transfer as it fulfils a liability. 

Those amounts of cash or other economic resources include not only the amounts to be transferred to the 

liability counterparty, but also the amounts that the entity expects to be obliged to transfer to other parties 

to enable it to fulfil the liability” 

”Value in use” er altså nutidsværdien af pengestrømme eller andre økonomiske fordele, som en 

virksomhed forventer at hidrøre brugen af et aktiv og for dets endelige bortskaffelse. Opfyldelsesværdien 

skal ses som nutidsværdien af penge eller andre økonomiske ressourcer, som virksomheden forventer at 

være forpligtet til at overføre, nå den skal opfylde en forpligtelse.  

III. Current cost (nuværende omkostninger) (IFRS CF, 2018, p. 54 para. 6.21);    

“The current cost of an asset is the cost of an equivalent asset at the measurement date, comprising the 

consideration that would be paid at the measurement date plus the transaction costs that would be 

incurred at that date. The current cost of a liability is the consideration that would be received for an 

equivalent liability at the measurement date minus the transaction costs that would be incurred at that 

date.” 

“Current cost” for et aktiv, er altså betalingen for at erhverve et tilsvarende aktiv på målingsdagen, plus 

transaktionsomkostninger. Det afspejler den nuværende alder og betingelse for aktivet. For forpligtelser, er 

det betalingen der ville blive modtaget for at pådrage sig et tilsvarende ansvar på målingsdagen, minus 

transaktionsomkostninger.  

Overvejelser om hvilke målingsmetode der skal vælges:  

Målet med udvælgelsen af en målingsmetode er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i 

årsregnskabet, hvilket vil sige at tilvejebringe relevante oplysninger, som trofast repræsenterer det 

underliggende materiale i en transaktion. Som en del af denne udvælgelsesproces nævner begrebsrammen 

at det er vigtigt at overveje arten af de oplysninger som målingsmetode vil frembringe i både opgørelse 
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over den finansielle stilling (balancen) og erklæringen af finansielle resultater (resultatopgørelsen). Den 

relative betydning af oplysningerne i disse udsagn vil afhænge af fakta og omstændigheder. 

Relevans: 

Begrebsrammen angiver at egenskaberne af aktivet eller forpligtelsen og hvordan det bidrager til 

fremtidige pengestrømme, er to af de faktorer der kan påvirke om et bestemt målingsgrundlag giver 

relevant information (IFRS CF, 2018). Som eksempel, kan der tages udgangspunkt i at hvis et aktiv er 

følsomt overfor markedsfaktorer. Her kan dagsværdien give mere relevant information end historiske 

omkostninger, hvilket skyldes at prisen med alt sandsynlig vil være ændret når det kommer til 

målingsdagen. Men tages der derimod udgangspunkt i arten af virksomhedens forretningsaktiviteter og 

dermed hvordan aktivet forventes at bidrage til fremtidige pengestrømme, kan dagsværdi ikke give 

relevant information. Dette kunne være tilfældet, hvis virksomheden udelukkende anvender aktivet til brug 

eller indsamler kontraktlige pengestrømme, frem for salg. 

Trofast repræsentation 

Begrebsrammen fastslår, at et højt niveau af måleusikkerhed ikke gør et bestemt målingsgrundlag 

irrelevant (IFRS CF, 2018). Imidlertid skal der sigtes efter at opnå en balance mellem relevans og trofast 

repræsentation. Dette ekkoer den afvejning, der undertiden kan kræves mellem relevans og 

måleusikkerhed som angivet i Kapitel 2. 

Andre overvejelser  

Begrebsrammen udelukker ikke anvendelsen af forskellige målebaser for et aktiv eller en forpligtelse i 

opgørelse af den finansielle stilling og de dermed forbundne indtægter og omkostninger i opgørelsen over 

finansielle resultater. Det bemærkes dog, at i de fleste tilfælde, ved at anvende det samme målebasis i 

begge udsagn, ville dette give de mest nyttige oplysninger (IFRS CF, 2018). Begrebsrammen fastslår, at det 

ville være normalt at vælge det samme målingsgrundlag for den indledende måling af et aktiv eller en 

forpligtelse, som vil blive anvendt til dens efterfølgende måling. Dette gøre for at undgå at anerkende en 

"dag-2 gevinst eller tab" udelukkende på grund af en ændring i målebasis. Ingen enkelt faktor er afgørende 

når man vælger en passende målebasis, men der skal i stedet ses på relative betydning af hver faktor 

afhængigt og omstændighederne. 
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3.8 Kapitel 7 – Presentation and disclosure 

Det syvende kapitel er nyt, og prøver komme med en forklaring på hvorledes informationer skal 

præsenteres og offentliggøres. Kapitel omfatter også principper for anvendelse af anden total indkomst 

(OCI).  

I henhold til begrebsrammen, skal virksomheden afgive information om dets aktiver, forpligtelser, 

egenkapital, indtægter og omkostninger ved at afgive finansielle oplysninger i den finansielle rapport. Den 

anbefaler at gøre dette effektiv ved at (IFRS CF, 2018, p. 74 para. 7.1 – 7.3):  

I. Fokusere præsentationen på formål og principper fremfor regler;  

II. Klassificere ensartede information i grupper og holde forskellig information adskilt  

III. Aggregere information således den ikke bliver utydelige via enten for mange detaljer eller for 

meget aggregering 

Kommunikationsværktøjer 

Begrebsrammen fastslår at inddragelsen af præsentations- og oplysningsmål i standarder kan understøtte 

effektive kommunikation. Den fastslår også at når der udvikles præsentations- og oplysningskrav i 

standarderne, skal IASB overveje balancen mellem at give virksomhederne nok fleksibilitet til at levere 

relevante oplysninger og kræver oplysninger, der er sammenlignelige (IFRS CF, 2018). 

Anvendelsen af anden totalindkomst 

Begrebsrammen fastslår, at resultatopgørelsen er den primære kilde til information om en virksomheds 

finansielle resultater (performance) for rapporteringsperioden (IFRS CF, 2018). Den forudsætter ligeledes at 

alle indtægter og omkostninger er præsenteret i resultatopgørelsen. Kun undtagelsesvis vil IASB tillade at 

udelukke en indtægt eller omkostning fra resultatopgørelsen og inkludere det i OCI. Dette kan samtidigt 

kun ske for indtægter eller omkostninger, der opstår som følge af en ændring i den nuværende værdi 

(Current value) af et aktiv eller en forpligtelse (IFRS CF, 2018). 

Begrebsrammen forudsætter også, at poster, der præsenteres i OCI, omklassificeres fra OCI til 

resultatopgørelsen, men kun ud fra forudsætningen at omklassificeringen skal give mere relevant 

information end hvis omklassificering af beløbene ikke fandt sted. Hvis der ikke er noget klart bevis på, at 

dette vil resultere i mere brugbar information om en virksomheds overskud eller tab i en fremtidig periode, 

bør omklassificering ikke finde sted (IFRS CF, 2018). Det er dog ikke en klar sondring på hvornår dette skal 

finde sted.  
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3.9 Kapitel 8 – concepts of capital   

Det ottende og sidste kapitel i begrebsrammen, er uændret i forhold til den tidligere udgave og har 

afstemning helt tilbage fra begrebsrammens undfangelse i 1989.  

Begrebsrammen identificerer to kapitalkoncepter (IFRS CF, 2018, p. 79 para. 8.3): 

I. Et finansielt kapitalkoncept  

II. Et fysisk kapitalkoncept 

Under et det finansielle kapitalkoncept, er kapitalen synonymt med nettoaktiverne eller egenkapitalen af 

virksomheden. Under det fysiske kapitalkoncept, betragtes kapital som virksomhedens 

produktionskapacitet, baseret på for eksempel enheder af produktions pr. dag. Hvilket kapitalkoncept 

virksomheden burde vælge, bør ifølge IASB baseres på brugerne af årsregnskabets behov. Der bør tages 

udgangspunkt i det finansielle kapitalkoncept, hvis brugeren primært beskæftiger sig med opretholdelse af 

nominel investeret kapital eller købekraften af investeret kapital. Hvis brugeren største bekymring derimod, 

er omkring virksomhedens driftsevne, bør der vælges det fysiske kapitalkoncept (IFRS CF, 2018). 

Disse ovennævnte kapitalkoncepter, giver i begrebsrammen anledning til følgende begreber om 

kapitalvedligeholdelse:  

 Vedligeholdelse af finansiel kapital  

Under dette koncept opnås en fortjeneste kun hvis det finansielle (eller likvide) beløb af nettoaktiverne ved 

periodens afslutning overstiger det finansielle (eller likvide) beløb af nettoaktiver i begyndelsen af 

perioden, efter at have udelukket udlodninger til og bidrag fra ejere i perioden. Vedligeholdelse af finansiel 

kapital kan være målt i enten nominelle monetære enheder eller enheder af konstant købekraft. 

 Vedligeholdelse af fysisk kapital  

I henhold til dette koncept opnås en fortjeneste kun, hvis virksomheden (eller de ressourcer eller midler, 

der er nødvendig for at opnå denne kapacitet) i slutningen af den pågældende virksomheds fysiske 

produktionskapacitet (eller driftsevne) perioden, overstiger den fysiske produktionskapacitet i begyndelsen 

af perioden efter udelukkelse af udlodninger til og bidrag fra, ejere i perioden. 

Begrebet, vedligeholdelse af kapital, berører hvordan en virksomhed definerer den kapital, som den søger 

at opretholde. Dette giver sammenhængen mellem kapitalbegreberne og overskudbegreberne, fordi det 

giver et referencegrundlag, hvorved overskuddet måles. Det er samtidig en forudsætning for at skelne 

mellem en virksomheds kapitalafkast og dets kapitaltilførsel. Kun indtægter fra aktiver, der overstiger de 
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beløb der er nødvendige for at bevare kapitalen, kan betragtes som overskud og dermed som afkast af 

kapital. Dette vil sige at overskuddet er det resterende beløb, der tilbageholdes efter udgifter (herunder 

vedligeholdelsesreguleringer, hvor det er relevant) er blevet fratrukket indtægter. Hvis udgifterne 

overstiger indkomsten, er restbeløbet et tab. Hovedforskellen mellem de to begreber om 

kapitalvedligeholdelse, ligger i behandlingen af ændringer i priserne på virksomhedens aktiver og 

forpligtelser. Generelt har en virksomhed opretholdt sin kapital, hvis den har så stor kapital i slutningen af 

perioden, som den havde i begyndelsen af perioden. Ethvert beløb ud over det, der kræves for at bevare 

kapitalen i begyndelsen af perioden, vil blive set som fortjeneste (IFRS CF, 2018). 

Udvælgelsen af målebaser og konceptet om vedligeholdelse af kapitalen bestemmer den regnskabsmodel, 

der anvendes ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Forskellige regnskabsmodeller udviser forskellige grader 

af relevans og pålidelighed, og som på andre områder, opfordrer IASB ledelsen til at søge en balance 

mellem relevans og pålidelighed. 

3.10 Delkonklusion  

Der er nu udarbejdet en gennemgang af den nye begrebsramme, hvor de største forskelle fra den tidligere 

version er oplyst. Det skal nævnes at denne gennemgang kun har taget udgangspunkt i hovedpunkterne i 

begrebsrammen, hvilket vil sige at visse uddybende elementer ikke er beskrevet, da dette ikke vil kunne 

passes ind i opgavens begrænsede kapacitet. Ønskes nogle elementer i begrebsrammen yderligt forklaret 

eller uddybet, henvises der til det officielle dokument ”Conceptual Framework for Financial Reporting 

2018” fra IFRS.  

For at svare på problemformuleringens spørgsmål omkring hvad forskellen er mellem den gamle og den 

nye begrebsramme, vil der nu blive opgivet en samling på alle de betydelige ændringerne:  

 

Figur 6 Opsumering af ændringer "IFRS, 2018, side 2" 
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Som illustreret ovenfor, er ændringerne i begrebsrammen altså en blanding af nye tiltag, opdateret 

begreber og uddybelse af visse elementer og termer. De nye tiltag der er tilføjet til begrebsrammen, er i 

form de nye kapitaler (5,6 og 7) og tilføjer de tre koncepter: 

 Måling, som overordnet arbejder med de to målingsmetoder historisk kostpris og nuværende 

værdi, hvor der gives vejledning til valget af målingsmetoder ud fra forskellige faktorer, som f.eks. 

at måleattributtet skal tage hensyn til brugernes informations natur, og hvordan dets natur bliver 

afspejlet i balancen og resultatopgørelsen.   

 Præsentation og offentliggørelse, der overordnet forsøger at redegøre for hvordan informationer 

skal præsenteres. Det augmenteres her for at præsentationen skal fokusere på formål og 

principper frem for regler, at ensartede informationer skal klassificeres i grupper samt at forskellige 

informationer skal holdes adskilt og at aggregere information således de ikke bliver utydeligt via 

enten for mange detaljer eller for meget affregering. Der klargøres ligeledes at resultatopgørelsen 

er den primære kilde til informationer om virksomheden præsentation.   

 Ophør af indregning, der giver vejledning omkring hvornår et aktiv eller en forpligtelse skal fjernes 

fra balancen. Dette sker blandt andet ved at enheden mister kontrollen over et aktiv, eller dele 

heraf, eller hvis enheden ikke længer har en forpligtelse, eller dele heraf, som den er pålagt at 

opfylde.  

Definitionen af begreberne aktiver og forpligtelser er blevet opdateret, hvor definitionen ”forventet flow” 

er blevet fjernet for begge begreber, hvilke betyder at det ikke længere behøves at være sikkert eller 

sandsynligt, at der vil opstå/udstømme økonomiske fordele. Hovedændringerne af definitionen på de to 

begreber, udover det netop nævnte, er som følger:  

Aktiver 

 Separat definition af en økonomisk ressource – for at præcisere, at et aktiv er en økonomisk 

ressource og ikke den ultimative tilstrømning af økonomiske fordele.  

 En lav sandsynlighed for økonomiske fordele, kan påvirke anerkendelsesbeslutningerne samt 

målingen af aktivet. 

 Fokus på rettigheder  

Forpligtelser 

 Separat definition af en økonomisk ressource – for at præcisere, at en forpligtelse er en forpligtelse 

til at overføre den økonomiske ressource, ikke den ultimative udstrømning af økonomiske fordele.  

  Introduktionen af ”ingen praktisk evne til at undgå” kriterium for definitionen.  
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Indregningskriterierne for aktiver, passiver, indtægt og omkostninger er ligeledes blevet opdateret for at 

matche denne ovennævnte ændring. De tidligere indregningskriterier dikteret, at en virksomhed skulle 

anerkende et emne, hvis det var sandsynligt at elementet ville føre til at økonomiske fordele ville strømme 

til virksomheden, og hvis varen havde en værdi som kunne fastslås pålideligt. De reviderede 

anerkendelseskriterier henviser nu til de anvendte kvalitative egenskaber i begrebsrammen.  

Til slut, er visse begreber blevet afklaret/opdateret. Disse inkluderer:  

 Forsigtighedsbegrebet reintroduceres. Forsigtighed indgår som en del af neutralitet under 

troværdig repræsentation og betyder at forholdene ikke over, eller undervurderes. 

 Stewardships begrebet reintroduceres og det præciseres, at opfølgning på ledelsens forvaltning er 

et af formålene med den finansielle rapportering 

 Der præciseres at troværdig repræsentation medfører, at informationen præsenteres med 

udgangspunkt i indhold frem for formalia (substans over form). 

 Måleusikkerhed betyder ikke længere at oplysninger ikke kan være nyttige. Dog, i tilfælde hvor de 

mest relevante oplysninger, kan have et så højt niveau af målingsusikkerhed, er de mest nyttige 

informationer dem, der er mindre relevant, men har en mindre måleusikkerhed.  

4 Konsekvenserne af ændringerne i begrebsrammen 

Efter nu først at have præsenteret den teoretiske baggrund for regnskabsinformation, og efterfølgende 

have gennemgået begrebsrammen anno 2018, samt hvilke ændringer der er foretaget i forhold til den 

tidligere version, vil der nu blive kigget nærmer på hvilke konsekvenser implementeringen af de nye 

ændringer kommer til at have. Der vil som nævnt tidligere, først blive kigget nærmer på hvad de mere 

generelle konsekvenser af ændringerne er, hvor der efter vil blive fokuseret mere på hvorledes brugernes 

informationsbehov bliver påvirket. Der vil overordnet blive taget udgangspunkt i de hovedsagelige 

ændringer, som er oplistet i det forrige afsnit. Det skal nævnes, at hvad der nu vil blive præsenteret, vil 

være formodninger om konsekvenserne, da man aldrig kan spå om fremtiden med hundrede procent 

sikkerhed og fremgangsmåden vil være at tage afsæt i teorien for at komme med et kvalificeret bud på 

hvad der kommer til at ske. Afsnittet vil ligeledes, sammen med næste afsnit, svare på problemformulerings 

fjerede og femte under spørgsmål.  

4.1 Overordnet ændringer 

Da de første to kapitler i begrebsrammen som nævnt er uændrede i forhold til den ældre version, med 

undtagelse af indførelsen af de to begreber ”prudence” og ”stewardship”, er det dem der først vil blive 

undersøgt nærmere.  
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Stewardship 

Hele ideen omkring stewardship er ikke ny, men det er dog stadig en væsentlig tilføjelse at vurdering af 

stewardship nu er blevet et af hovedformålene med aflæggelse af den finansielle rapportering og der er 

blevet klare defineret hvorledes ledelsens forvaltning vurderes og bedømmes. Begrebsrammen kommer 

med nogle konkrete forslag til informationer, som IASB mener, kan være brugbare til at bedømme 

ledelsens og dens arbejde. Der synes dog at være nogle mangler i form af uddybelser på visse punkter. 

Selvom tilføjelsen kan ses som et positivt tiltag og et skridt i den rigtige retning, set ud fra perspektivet at 

putte kontrolopgaven i større fokus, synes der stadig at være lidt mangler. 

Ud fra principal-agten-teorien, hjælper begrebsrammens forslag generelt til at mindske 

informationsasymmetrien og give nyttige informationer til at vurdere ledelsen arbejde. Dette kan resultere 

i mere transparenthed, bedre beslutningsgrundlag og bedre grundlag for at udforme optimale kontrakter. 

Hvor begrebsrammen falder en smule kort, er ud fra hvornår det er relevant at anvende bestemme 

informationer og ud fra hvilke forudsætninger de er relevante at bruge. Begrebsrammen omfavner 

tilgangen bredt, og nævner kun informationer der ”kan” være relevante og kommer med nogle udmærket 

begrundelser på hvad informationen siger og bruges til, men ikke under hvilke omstændigheder de er 

relevante. Det er svært at opstille alle tænkelige scenarier, men der kunne dog godt ønskes en bedre 

uddybelse af den nævnte problemstilling for at gøre det nemmere for regnskabsudarbejder selv at lave 

vurderingen omkring hvilke informationer der bedst løser opgaven.  

Det kunne tænkes, at det øget fokus på kontrolopgaven, med genindførelsen af stewardship begrebet, er 

tilkommet på baggrund af de tiltagende tilfælde af finansielle skandaler og den finansielle krise der har 

forekommet i det sidste årti. Dette vil naturligt øge behovet og for at holde skarpere kontrol for investorer, 

da det sjældent er lukrativt at gøre forretning med virksomheder der gør sig i svindel og samtidigt kunne 

man forstille sig at investorer i form af ejer, ikke ønskes deres kapital formildet på en sådan måde. 

Långivere vil ligeledes have en øget usikkerhed og skepsis efter krisen.  

Dette er dog kun spekulationer, og IASB har ikke bekræftet dette. Hvorvidt det øget fokus kommer til at 

gøre en reel forskel, da elementerne allerede var kendte, er svær at bedømme og noget kun tid kan give et 

endegyldigt svar på.  

Grundlæggende kan det siges at konsekvenser af genindførelsen af stewardshipsbegrebet kan blive, at der 

kommer et øget fokus på kontrollen af ledelsen. Regnskabet vil altså reflektere hvorledes en enhed udføre 

sine aktiviteter mere end, at vise en teoretisk markedspris af enhed. Regnskabet vil derfor blive mere 
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tilbøjeligt til at støtte langsigtede investorer, i stedet for at være fokuseret på købe/sælge/holde 

beslutninger som må vurderes at passe bedre på den de kortsigtede investorer.  

Prudence 

Forsigtighed er som nævnt tidligere, et vigtigt element for at opnå neutralitet, når ledelsen foretager 

vurderinger under usikre forhold. Forsigtighedsbegrebet fremgår i det præstationsorienterede paradigme 

med tilknytning til historisk kostpris, men det kan også finde sit indpas under det formueorienterede 

paradigme og dagsværdi.  

Ligesom ovenfor kan det tænkes, at det øgede fokus på forsigtighed er en naturlig følge af, at der i nyere tid 

har været en finansiel krise, som havde stor betydning for kapitalmarkederne, samt at manglende 

forsigtighed kan føre til målingsusikkerhed. Målingsusikkerhed kan have den effekt at regnskabsmæssige 

oplysninger bliver mindre relevante, og da et af de vigtigste formål med begrebsrammen er at øge 

nytteværdien for regnskabsbrugerne, er det vigtigt, at målingsusikkerhed elimineres i størst muligt omfang, 

hvilket genindførelsen af forsigtighedsbegrebet vurderes at bidrager til. 

Konsekvenserne ved genindførelsen af forsigtighedsbegrebet må derfor vurderes at være et øget fokus på 

eliminering af usikkerhed ved estimater og derved give større tryghed for brugerne når de skal læne sig op 

af de opgivet tal.  

Aktiver: 

Ved fjernelsen af referencen til den forventede strøm af økonomiske fordele, åbner det op for muligheden 

for at flere poster kan blive anerkendt. Dette skal ikke dog ikke kun forstås som et større antal aktiver bliver 

indregnet i regnskabet, men at muligheden for at et aktiv kan blive indregnet, er blevet større. Definitionen 

er altså blevet mere fleksibelt og åben for tilpasning. Dette passer godt til formålet med den opdaterede 

begrebsramme, som var at passe bedre til en mere moderne verden der indeholder flere og flere 

kompliceret handler. For at et aktiv kan blive indregnet, skal det stadig klare sig igennem 

indregningskriterier som der er blevet redegjort for i kapitel 5 af begrebsrammen. Det vil sige at de godt 

kan blive anerkendt som et aktiv og derved være berettet til at blive indregnet, men kan have en værdi på 

nul. Set ud fra et prognoseværdis synspunkt, er det dette en klar fordel, da flere informationer bliver 

tilgængelige, ud fra den gennemgået teori.  

Generelt syntes ideen om at skifte fokusset mere over på rettigheder, kontra forventet flow, at være bedre 

egnet til at give et mere retvisende billede. Dette vurderes ud fra at der fjernes et stort 

usikkerhedsmoment i form af individuelle vurderinger om noget kommer til at producere økonomiske 
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fordele eller ej og i stedet fokuserer på noget der er meget håndgribeligt og dokumenterbart, nemlig 

rettigheder. Dette lagt sammen med at en lav sandsynlighed for økonomiske fordele stadig skal overvejes i 

indregningskriterierne, syntes at bidrage til at bibeholde den trofaste repræsentation.  

Forpligtelser:  

Ligesom ved aktiver, giver den revideret definition nu muligheden for at elementer der førhen fint kunne 

argumenteres for var forpligtelser, men ikke kunne anerkendes på grund af den tidligere definition, nu kan 

blive anerkendt. Fordelene ved dette, må derfor vurderes at være omtrent de samme som før nævnte.   

I modsætning til ændringen af aktiver, er det dog vurderet at der kan opstå en problematik ved ændringen 

af definitionen på en forpligtelse. Der er her tale om introduktionen af definitionen ”ingen praktiske evne til 

at undgå” (IFRS CF, 2018, pp. 32, para. 4.29). Ved at introducere ”ingen praktiske evne til at undgå”  (IFRS 

CF, 2018, pp. 32, para. 4.29), kan det skabe et incitament for ledelsen til at spekulere i hvorledes dette term 

kan udnyttes og derved mindske mængde af indregnede forpligtelser og derved skabe et falsk større 

overskud. Definitionen bliver kun kort diskuteres i begrebsrammen og kan beskrives på følgende måde 

(IFRS PS, 2018, p. 8): 

a. Hvis en forpligtelse eller et ansvar stammer fra virksomhedens sædvanlige praksis, 

offentliggjorte politikker eller specifikke udsagn, er virksomheden forpligtet, hvis den ikke 

har nogen praktisk evne til at handle på en måde, der ikke er i overensstemmelse med 

disse praksis, politikker eller udtalelser. 

b. Hvis en pligt eller et ansvar er betinget af særlige fremtidige handlinger, som virksomheden 

selv kan tage, er virksomheden forpligtet, hvis den ikke har nogen praktisk evne til at undgå 

at tage denne handling. 

Udelukkende ud fra dette, må det vurderes at man uden den store anstrengelse, ville være i stand til at 

ændre politiker, eller undgå at foretage sig visse handlinger såfremt man ønsket at undgå at indregne visse 

forpligtelser.   

Der er dog, ligesom ved aktiver, indregningskriterierne som et sikkerhedsnet til at sørger for at tingende 

bliver indregnet mere retvisende. På grund af dette, vurderes det at tilføjelsen ”ingen praktiske evne til at 

undgå”  (IFRS CF, 2018, pp. 32, para. 4.29), ikke burde indgå i definitionen på en forpligtelse, da dette kan 

have en negativ effekt på brugernes informationsbehov.  

Måling: 
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Det må alt andet lige ses som et positivt tiltag, at begrebsrammen nu indeholder en vejledning omkring 

valget af måleattributter samt hvilke overvejelser der bør foretages før man vælger, hvilket var et element 

der var manglende i den forrige udgave.  

Faktorerne der skal overvejes når man vælger måleattributtet, er ud fra faktorerne relevans og trofast 

repræsentation, hvilket giver god mening, da målet er at yde den mest brugbare information til de primære 

bruger. IFRS har på denne måde formodet at give udbydere af regnskabet, et glimmerende pejlingspunkt at 

arbejd udefter. Da begrebsrammen opgiver hvad de forskellige måleattributter kan give af informationer, 

er derefter op til udbyderen selv at få det til at passe med de opgivet kriterier. Den forholder sig dog 

samtidig meget neutral, ved ikke at favorisere den ene frem for den anden, samt er støttende omkring 

kombineret brug af måleattributter. Dette vurderes at øge lasten på udbyderens kompetencer, da det på 

den måde bliver op til dem at træffe (hvad de ser) som det rigtige valg inde for et felt der må vurderes at 

være stærkt betonet af bias.  

Det faktum at begrebsrammen håndterer emnet på en så fleksibel måde, kan både være en negativ og 

positiv ting, alt efter hvordan man ser på det. Fordi man ved valg af målebasis, er nødt til at overveje arten 

af oplysninger i såvel balancen som i resultatopgørelsen samtidigt med, at man skal overveje den relative 

betydning af hver faktor såsom fakta og omstændigheder i hver sag. Oven i dette kommer vurderingen af 

omkostningerne forbundet med måleattributterne ligeledes skal tages i betragtning, ender det med mange 

individuelle valg. Individuelle valg er ikke nødvendigvis en dårlig ting, da det tillader udbyder af regnskabet 

megen frihed til at tilpasse regnskabet bedst muligt, men det kan også have den effekt at 

sammenligneligheden bliver påvirket negativt, da mange har subjektive holdninger til hvad de mener er 

bedst. Generelt vil noget der indeholder mange variabler, sjældent give lige så ensrettet resultater som 

noget med få variabler.  

Måleattributterne er ikke en ny ting og har været brugt i årtier, så på den front er der ikke det store 

ændringsmoment. IFRS vælger dog at inkludere dem og klargøre deres betydning, samt at give en 

vejledning om hvordan man vælger den rigtige måleattribut til den konkrete situation. Dette må stadig ses 

som et positivt indspark ud fra at få en fælles opfattelse af hvordan tingene skal håndteres og samtidig 

skabe mere brugbare regnskaber. Der er dog store fundamentale forskellige på de måleattributter som 

begrebsrammen anvender.  

Regnskabsparadigmerne og begrebsrammens måleattributter 

Begrebsrammen arbejder som nævnt tidligere, med de to måleattributter historisk kostpris og nuværende 

værdi (current value), dette er essentielt de to repræsentanter for de to regnskabsparadigmer der blev 
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gennemgået i starten af opgaven. Historisk kostpris som repræsentant for det præsentrationsorienterede 

paradigme og dagsværdi (som lægger under current value) som repræsentant for det formueorienterede 

paradigme. Begrebsrammen opererer altså med to fundamentale forskellige paradigmer, som nævnt 

tidligere, har forskellige fokuser og levere vidt forskellige informationer. Men ud fra dette synspunkt, 

hvilken giver så det bedste resultat og hvilke konsekvenser medføre det ene valg frem for det andet? 

Som nævnt i afsnittet om brugernes informationsbehov, er investorernes informationsbehov ofte 

forskellige afhængig af hvilken tidshorisont den enkelte investor vælger at følge. Den kortsigtede investor 

har størst interesse i virksomhedens værdi her og nu og må derfor foretrække måling til dagsværdi, hvor 

virksomhedens formue løbende opgøres. Den langsigtede investor derimod, vurderer både virksomheden 

ud fra dens langsigtede indtjeningsevne, som opgøres via resultatopgørelsen og historisk kostpris, og ud fra 

virksomhedens kortsigtede realisationsorienterede måling af nettoformuen, som opgøres via balancen og 

dagsværdi.  

Ud fra dette kan det være svært at skelne mellem hvilken måleattribut, som sikrer det bedste 

beslutningsgrundlag for investorerne. For at kunne træffe en beslutning om hvad der er det mest optimale 

valg, kan man blandet andet se på ejerstrukturen i de enkelte virksomheder eller se generelt i samfundet 

(O.Eling , 2012). Investeres der kort- eller langsigtet, det vil altid være et godt udgangspunkt at tage.  

Kigger man på andet end investorer, nærmere bestemt långivere, er de mere interesseret i virksomhedens 

evne til at generere pengestrømme fra driftsaktiviteten end virksomhedens evne til at forøge 

nettoaktivernes dagsværdi. Dette skyldes, at der eksisterer et anderledes økonomisk samspil mellem 

virksomhed og långiverne, da långiverne er knyttet til pengestrømme og virksomhedens betalingsevne som 

going koncern. Långivere har f.eks. større interesse i solvensanalyser, da det tillader dem at kunne vurdere 

virksomhedens betalings og overlevelsesevne, så de kan være sikker på at få deres penge igen. Én af 

fordelene ved kostprismodellen er altså, at den giver større informationsværdi for en række interessenter 

ved at levere rådata, som fungerer som et grundlag for prognoser (O.Eling , 2012). 

Der også en række andre fordele ved anvendelsen af historisk kostpris som måleattribut. Ved aflæggelse af 

årsregnskaber som følger historisk kostpris, er det væsentligt lettere for ejerne at følge driftsaktiviteten i 

virksomheden end hvis der blev anvendt dagsværdier. Dette er især gældende, såfremt den interne 

økonomistyring er utilstrækkelig. Endvidere anses kostprismodellens overskudsbegreb som værende mere 

relevant end dagsværdimodellens overskudsbegreb i relation til forvaltningskontrol (kontrolopgaven). 

Ledelsen føler et større ansvar for transaktionsbaserede kost- og salgspriser end for dagsværdier, hvor 

eksempelvis der indgår en diskonteringsfaktor. Dette er dog kun en formodning og den udspringer fra at 

dagsværdi, som sådan ikke måler præsentationer i perioden. En ændring i diskonteringsfaktoren kan være 
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forårsaget af eksterne forhold, som ledelsen ikke har indflydelse på. Historiske kost- og salgspriser er altså 

tættere knyttet til virksomhedens udvikling og aktivitetsniveau i året, og de afspejler derfor i højere grad 

ledelsens præsentationer i den indeværende periode  (O.Eling , 2012).  

En anden fordel ved brugen af historisk kostpris, er at den som udgangspunkt er billigere og nemmere at 

producere end dagsværdimodellen. Dette skyldes to forhold. Kostprismodellen bygger på registreringer fra 

virksomhedens transaktioner, som allerede eksisterer i forvejen. Man undgår derfor at skulle arbejde med 

to regnskabsparadigmer, hvor man som regnskabsaflægger skal tage stilling til, og indrette sig efter, 

forskellige definitioner og måleattributter. Kostprismodellen er som udgangspunkt allerede indarbejdet i 

den interne økonomistyring i virksomheden. En anden faktor der kan være relevant at have in mente er 

afstanden til det skattemæssige regnskab, hvilket er transaktionsbaseret, og er kortere ved anvendelse af 

kostprismodellen end ved brug af dagsværdimodellen. Anvendelse af dagsværdi er altså mere 

omkostningskrævende og besværligt for virksomheden, hvilket ifølge begrebsrammens kapitel 2, ligeledes 

er et element man skal være opmærksom på. 

Der er dog også fordele ved at bruge dagsværdi. I børsnoterede virksomheders koncernregnskaber 

eksempelvis, vil den direkte måling af driftsaktiviteten have en uklar informationsværdi for 

regnskabsbruger. Dette skyldes, at koncernregnskaber typisk er en aggregering af vidt forskellige former for 

driftsaktiviteter i forskellige virksomheder. Som eksempel kan nævnes Amazon koncernen, som driver 

forretning inden for en lang række forskellige brancher. På grund af dette vil regnskabsbruger ikke kunne 

udlede meget af den direkte måling af driftsaktiviteten i resultatopgørelsen, såfremt man benyttet historisk 

kostpris.  

Et andet vigtigt aspekt ved dagsværdimodellen er, at den er baseret på semantiske begreber. Den er altså 

med andre ord, forankret i virkeligheden. Dette aspekt er især vigtigt for retssystemets mulighed for at tage 

stilling til eventuelle retstvister, som opstår i børsnoterede virksomheder, hvor den finansielle rapportering 

er af stor betydning for både aktiekurser, kapitalallokering og investorers privatøkonomi (O.Eling , 2012). 

Det kendte matchingprincip fra kostprismodellen er et syntaktisk begreb, hvilke vil sige at det ikke findes i 

virkeligheden, hvilet er grunden til at princippet ikke implementeret i dagsværdimodellen. 

Der er altså såvel fordele og ulemper ved anvendelsen af de to regnskabsparadigmer, og den egentlige 

nytteværdi af virksomhedernes finansielle rapportering, må vurderes at afhænger af hvilket perspektiv man 

som regnskabsbruger har.  

Begrebsrammen giver altså ikke nogle synderligt hjælp til at vurdere hvilke måleattributtet der bedst at 

vælge. Hvis man derimod kigger en smule væk fra brugerne, er vejledningen dog stadig brugbar for IFRS 



51 
 

selv, idet den diskutere måleattributterne og hvilke faktorer der bør overvejes når man vælger dem. Dette 

kan være brugbart når der skal udvikles målekrav i fremtidige standarder, hvilket ej forglemme, også er en 

af hovedformålene i begrebsrammen.   

Præsentation og offentliggørelse: 

Dette nye kapitel indeholder som beskrevet, begreber der beskriver, hvordan information skal præsenteres 

og offentliggøres i årsregnskaber. Formålet er altså at skabe bedre kommunikation mellem den 

rapporterende enhed og interessenterne. Isoleret set må dette ses som et meget vigtigt emne, da måden 

oplysninger om aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger formidles gennem 

årsregnskabet. Dette er essentiel for at skabe effektiv kommunikation af oplysninger til interessenterne og 

gøres dette korrekt, medfører det at informationen bliver mere relevant og bidrager til en mere trofast 

repræsentation af en virksomheds aktiver, passiver, egenkapital, indtægter og omkostninger.  

Man kan selvfølgelig altid augmentere for at såfremt der f.eks. følges informationsperspektiv, som nævnt i 

kapitlet om brugernes informationsbehov, er det fuldstændig ligegyldigt om oplysninger står i balancen, en 

note eller i ledelsesberetning. Fordi årsrapportens oplysninger alene tjener som rådata for investorerne, 

ville denne inkludering af en vejledning ikke have den store betydning, da det ud fra denne model, gælder 

at jo mere information som offentliggøres, desto mere informativ er årsrapporten for investorer.  

Set ud fra et lidt bredere perspektiv, må det vurderes at være et positivt tiltag at prøve at forbedre måden 

hvorpå information bliver kommunikeret på, da dette bidrager til en bedre forståelse af virksomhedens 

økonomiske situation samt handlinger. Altså det kommer både til gavn set ud fra prognose (dog i mindre 

grad)- og kontrolopgaven.  

Der nævnes også i samme kapitel, at resultatopgørelsen er den primære kilde til information om en 

virksomheds finansielle resultater for rapporteringsperioden. Dette er princip der også optræder i det 

præsentationsorienterede paradigme. Dette er modsat måden indtægter og omkostninger indregnes på, 

hvilket er efter det formueorienterede paradigme, hvor de opstår som en udledning af ændringen af et 

aktiv eller forpligtelse fra primo til ultimo. Der tegner altså sig et billede af at begrebsrammen blander de to 

paradigmer meget, hvilket er mere normalt i praksis, men samtidig må det vurderes at være en 

nødvendighed for at dække et så bredt spektrum som muligt. Mange af de nye tiltag der er implementeret 

synes at afstemme fra det præsentationsorienterede paradigme, hvilket godt kunne vurderes til at der 

anlægges et større kapitalstillerperspektiv, i stedet for udelukkende at fokusere på investorer og det 

formueorienterede paradigme generelt.  
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Det kan dog være svært at vurdere om det er en positiv ting at give forrang til resultatopgørelsen over 

balancen, hvilket dette må vurderes at gøre. Der bliver dog nævnt andetsteds i begrebsrammen at en 

erklæring om oplysninger om indkomst og omkostninger er lige så vigtig som oplysninger om aktiver og 

passiver (IFRS CF, 2018). Dette bliver ligeledes gentaget i anerkendelseskriterierne i kapitel 5 og i vejledning 

om måling i kapitel 6, hvor der står at det er vigtigt at overveje arten af oplysningerne i såvel opgørelse af 

finansiel stilling som erklæring om finansielle ydeevne. Alt dette kan tolkes som IASB’s forsøg på at holde 

sig meget neutral i forhold til hvilken regnskabsmæssig tilgang den vejleder/arbejder ud fra.  

Ophør af indregning: 

På samme måde, som det er vigtigt at de rigtige aktiver og forpligtelser bliver anerkendt i regnskabet, er 

det af ligeså stor betydning at de efterfølgende bliver fjernet igen fra regnskabet når de ikke længere er 

hverken relevante eller trofast repræsentere indholdet. Ved at implementerer denne vejledning omkring 

hvornår og under hvilke omstændigheder aktiver og forpligtelser skal fjernes, stræbes der efter at skabe en 

mere trofast repræsentation af regnskabets sande værdi.  

Begrebsrammen er som nævnt tidligere ikke en standard, hvilket betyder at der ikke er noget der forhindre 

regnskabsudbydere i ikke at følge den og dens vejledninger. Ud fra det synspunkt, er effekten af denne 

vejledning (og generelt de andre gennem- og ikke gennemgået vejledninger), selvsagt svære at bedømme. 

Set ud fra et andet synspunkt burde det faktum at der findes en anerkendt vejledning, igen omtales der her 

både vejledningen om hvornår elementer bør fjernes fra regnskabet og de andre gennemgået emner, alt 

andet lige være med til at skabe en bedre forudsætning for god regnskabsudvikling, hvorefter man burde 

stræbe og hvorpå man kan holde andre op imod. Begrebsrammen er, trodsalt, et fundament der først skal 

anvendes mere konkret, såfremt der ikke eksistere en standard der allerede dækker det anvendte område.  

4.2 Konsekvenserne for ændringerne, ud fra et standardsættende perspektiv.  

Det netop gennemgået materiale er som nævnt, udarbejdet med et særligt fokus på hvordan brugerne 

bliver påvirket af ændringerne. Der menes dog at det er nødvendigt kort at kommentere på hvordan 

ændringerne kommer til at påvirke IASB med at udvikle IFRS standarder i fremtiden, hvilket er et af 

hovedformålene med begrebsrammen. Grundlæggende vil menes der at der kan augmenteres for, at 

begrebsrammen mange tilføjelser og uddybelser har givet mere værdi for dem selv ift. at udvikle 

standarder i fremtiden, end det har haft en direkte effekt på brugerne eller udbyderne af den finansielle 

rapport (de vil efterfølgende blive berørt i form af de udviklinger i standarder der efterfølgende måtte 

komme). Fordi at der er tilføjet så meget ekstra kontekst, diskussioner og supplerende materiale, har det 

givet IASB et væsentligt øget fundament hvorpå de kan videreudvikle og forsætte med at opdatere 
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standarder, således det bedre passer til det evigt ændrende finansielle marked. Ved at inkludere flere 

elementer, f.eks. en fast definition på måleattributter, har de ligeledes bidraget til at indskærpe elementer 

der førhen var på op til den enkle at vurdere og skabe sin egen holdning omkring. Sagt på en anden måde, 

har de foretaget et stort skridt i retningen mod at en større andel har et fælles udgangspunkt og stå fast i. 

Alt denne tilføjelse må også, alt andet lige, mindske usikkerheden og variationen af fortolkninger af de 

enkle standarder, da der nu findes begrundelser og diskussioner omkring alle elementer af 

begrebsrammen. Der er stadig visse huller, brugen af OCI heriblandt, men IASB må vurderes at have skabt 

et stærkt fundament at arbejder vridere fra i de kommende år.  

5 Konsekvenserne for brugernes informationsbehov 

Efter der nu er gennemgået hvorledes de mere generelle konsekvenser er gennemgået, vil der nu blive set 

nærmer på hvorledes dette kommer til at påvirke brugernes informationsbehov. Som nævnt i starten af det 

forrige afsnit, vil det være svært at lave præcise forudsigelser. Måden det vil blive håndteret på, er ved at 

tage udgangspunkt i den gennemgået teori omkring hvilke informationsbehov brugerne har, og derefter 

sammenligne det de netop gennemgået ændringer for at se om behovet kommer til at blive bedre eller 

være dækket. Der vil blive kort først blive taget udgangspunkt i det grundlæggende behov, hvor efter der vil 

blive taget udgangspunkt i de defineret primære bruger, ud fra afsnittet omkring brugernes 

informationsbehov, hvilket vil sige ud fra de lang og kortsigtede investorer. Elementer der omhandler 

brugernes information, som allerede er blevet gennemgået i forrige afsnit, vil så vidt muligt undlades, for 

ikke blot at gentage hvad der allerede er blevet nævnt.  

5.1.1 Det grundlæggende behov 

Hvis der først skal tages udgangspunkt i det grundlæggende behov, som ud fra teorien gik ud på at 

regnskabet skulle gennemsigtigøres så meget som muligt, således ressourceejerne kunne træffe den bedste 

beslutning ift. hvor de skulle allokere deres ressourcer. Her kan det vurderes at den revideret 

begrebsramme har foretaget visse ændringer i deres vejledninger, der burde hjælpe med at 

gennemsigtiggøre informationerne i regnskabet, herunder kapitlet om hvorledes information skal 

præsenteres, hvilket hjælper til en bedre kommunikation mellem kapitalstiller og virksomheden. Generelt 

kan det siges at det faktum at der er kommet en mere udvidet og dybde gående vejledning omkring 

hvordan elementer i den finansielle rapport bør håndteres, burde være bidragende til at alle har en klare 

forståelse af hvorfor tingende f.eks. er opstillet som de er og hvorfor visse aktiver er inddraget. Dette kan 

kræve at man har et gennemgående kendskab til begrebsrammen, hvilket ikke må være realistisk at 

forvente. Tog man det teoriske udgangspunkt, og sagde at alle regnskabsudbydere fulgte begrebsrammen 

fuldt ud, ville det være nemt for brugerne at gennemskue regnskabets opbygning og indhold, selv her er 
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der dog et problem. Fordi begrebsrammen er principbaseret, indeholder ”i visse situationer” begreber og 

ikke udfyldte områder såsom f.eks. hvornår OCI benyttes, er der dog stadig mange områder der gør det 

svære for brugerne at gennemskue hvor og hvorfor indholdet og mængden af visse poster er tilstede. Dette 

er fordi der er mange individuelle beslutninger involveret og ud fra dette synspunkt har den revideret 

begrebsrammen ikke gennemsigtiggjort regnskabet mere end det var i forvejen.  

I og med transaktioner, og derved regnskaber, er blevet mere og mere kompliceret, må de mange nye 

inklusioner dog stadig vurderes at hjælpe med igen at give en fælles forståelse af hvordan ting opfattes og 

på den måde hjælpe med at gennemsigtiggøre indholdet.  

Der anerkendes at emnet omkring gennemsigtighed håndteres yderligt i standarder uden fra 

begrebsrammen, hvilket kan forklare hvorfor fokusset ikke nødvendigvis har være større på dette område.    

5.1.2 Langsigtede investorer  

De langsigtede investorer er som nævnt mest interesseret i kontrolopgaven ift. den finansielle 

rapportering, og ud fra dette er re-introduktionen af stewardshipsbegrebet en væsentligt forbedring for at 

få dækket deres informationsbehov bedre. Mine tanker om omfanget af begrebet er allerede i udtrykt 

tidligere, og vil derfor ikke blive gennemgået igen. Stewardshiprollen matcher generelt godt med agent-

principal-teoriens præmisser og begrebsrammen kommer med gode forslag til elementer der kan være 

brugbare til at bedømme agentens forvaltning af principalens ressourcer, og derved skabe bedre kontrakter 

imellem principalen og agenten.  

Et andet element, der burde forbedre de langsigtede investorers informationsbehov, er inkluderingen af 

vejledningen af måleattributter. Dette skal dog ikke forstå som at inkluderingen af vejledningen om valget 

af måleattributter har en direkte positivt effekt på de langsigtede brugers informationsbehov, men at 

inkluderingen bidrager til at udpensle hvilke fordele og ulemper de forskellige måleattributter har, således 

at regnskabsudbyderne bedre kan tilpasse valget så det matcher den langsigtede investor 

informationsbehov bedst.    

5.1.3 Kortsigtede investorer   

For de kortsigtede investorer, drejer det sig mere prognoseopgaven og at måle virksomhedens 

pengestrømme. Ud fra dette standpunkt, er må det betragtes som en klar forbedring for de kortsigtede 

brugeres informationsbehov at definitionen på et aktiv er ændret, således af flere elementer kan blive 

indregnet. Det er ud fra teorien, ligegyldigt om hvilken værdi de bliver indregnet til, eller hvor de bliver 

oplyst, så længe de er tilstede. I forhold til ændringen af definitionen på en forpligtelse, kan det dog have 

en negativ effekt, såfremt ledelsen begynder at spekulere i at udnytte den nye definition, hvilket ville lede 
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til at posten ikke længere ville være troværdigt og korrekt repræsenteret. Dette ville ligeledes være en 

ulempe for de langsigtede investorer, da samme problemstilling ligeledes vil have en negativ og slørende 

effekt på deres vurderinger.  

Generelt synes begrebsrammen at have fået et øge fokusset på de langsigtede investorer en smule mere 

end den tidligere udgave, bl.a. Med indførelsen af stewardship begrebet. Det kan diskuteres hvorledes 

dette kommer til at påvirke de kortsigtede brugers information i en negativ retning. Umildbart vurderes det 

at der ikke er noget belæg for at støtte den påstand, da begrebsrammen efter min vurdering er blevet mere 

neutral ift. hvilke interesser den varetager. Den er afbalanceret godt nok til at det ikke burde have en 

negativ effekt på de kortsigtede investorers informationsbehov.  

5.2 Delkonklusion  

Der nu forsøgt gennemgået hvilke potentielle konsekvenser ændringerne af begrebsrammen kunne komme 

til at få, med udgangspunkt i de væsentligste ændringer fra gennemgangen af begrebsrammen. Der er først 

blevet set på situationen, ud fra en mere generel vurdering, hvorefter der er blevet zoomet ind på det af 

brugernes informationsbehov der ikke allerede var blevet gennemgået i den generelle gennemgang.  

Konsekvenserne er son nævnt svære at vurdere, da de kan afhænge af mange forskellige faktorer. 

Overordnet set kan det vurderes at der kommet et større fokus på gennemsigtighed og sikkerhed generelt, 

ikke mindst i form af introduktionen af stewardship- og forsigtighedsbegrebet, men blandt andet også 

ændringen af definitionen på et aktiv, der altså bidrager til at flere elementer i den finansielle rapport bliver 

bragt frem i lyset samt at de bliver håndteret på en mere forsigtig vis.  

Begrebsrammen er også generelt blevet mere komplet og detaljeret i forhold til sin forgænger, hvilke især 

har sine fordele i forhold til videreudviklingen af standarder for i IASB i fremtiden og den fælles forståelse 

for hvordan elementer skal tolkes og anvendes.  

Det kan ud fra det netop gennemgåede materiale konstateret, at implementeringen af den nye 

begrebsramme, alt andet lige, kommer til at tilgodese de primære brugers informationsbehov, som helhed, 

bedre end den tidligere udgave anno 2010. Der kan augmenteres for, at den tidligere udgave, som 

beskrevet tidligere, ikke just kunne opfattes som den endelig udgave af projektet, og en færdig udgave 

derfor ultimativt ville være bedre uanset hvad. Dog har IASB’s arbejde ikke alene ført til færdiggørelsen, her 

tænkes på de ekstra tilføjet kapitler, men samtidig været opmærksomme på at videreudvikle nogle af deres 

allerede eksisterende elementer, med hensigt på at de bedre skulle matche de tilbagemeldinger de har 

modtaget fra brugerne. Dermed ikke sagt at begrebsrammen er perfekt og aldrig mere bør rettes eller 

justeres. Der er stadig steder som endnu ikke kan opfattes som helt og aldeles fyldestgørende, heriblandt 
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brugen af OCI eller vejledningen om måling af usikkerhed. Til IASB forsvar, er opgaven at tilgodese så bred 

en vifte at interesser og behov på et internationalt plan, en ekstrem krævende og teoretisk umulighed, da 

mange behov er direkte modstridende. Fordi der skal opretholdes en vis form for neutralitet, således at så 

mange behov som muligt dækkes, må man derfor også affinde sig med at det aldrig ville hundrede procent 

optimalt for nogle og det ud fra den antagelse, at konklusionen er blevet udlet. Hvis vi skal kigge væk fra 

helheden, og nærmer på de to hovedroller, kort- og langsigtede investorer, må det vurderes at det er 

implementeret ændringer der tilgodeser begge, dog synes den største fordel at tilfalde de langsigtede 

investorer. Især med introduktionen af stewardship elementet, fremstår som det der måske tilter mere til 

en side, frem for at fremstå neutralt. Tankerne omkring den diskuteret mistanke om hvorledes det øgede 

fokus på forvaltning af kapital, kunne skyldes det sidste årtis mange finansielle kriser og skandaler, men da 

dette er yderest kompliceret og bredt felt at uddybe, vil der ikke blive dykket længere ned i det.     

Som sagt tidligere, er det umuligt at forudsige hvordan fremtiden kommer til at behandle disse ændringer 

helt konkret, da teori og virkelighed ikke nødvendigvis altid fungere i perfekt symfoni, men efter den teori 

der er blevet præstenteret i denne afhandling, kan der afledes at den nye begrebsramme kommer til at 

tilgodese sin primære målgruppe bedre end dens forgængere.   

6 Brugernes holdning til begrebsrammen 

Der vil nu blive set på hvorledes nogle af de regelmæssige bruger af begrebsrammen, ser og vurdere de 

ændringerne der er blevet til den nye begrebsramme.  

Brugerne er valgt tilfældigt ud fra præmissen at de skulle repræsentere de defineret primære bruger, dvs. 

investorer og långivere, og ikke for at fremhæve nogle bestemt pointer. Holdningerne til 

ændringsforslagene der vil blive præsenteret er ligeledes helt og aldeles en subjektiv holdning fra de 

udvalgte respondenter og skal ligeledes tolkes derefter. De udvalgte repræsentanter inkluderer følgende:  

 Australian Foundation Investment Company 

 European Banking Federation (EBF) 

 Fédération Bancaire Francaise (FBF) [French Banking Federation] 

 THE UK SHAREHOLDERS’ ASSOCIATION LTD (UKSA) 

 The 100 group 

 The Investment Association 

 The Swedish Financial Reporting Board [Rådet för finansiell rapportering] 
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Måden brugerne har givet deres mening til kende, er ud fra dokumentet ”Exposure Draft”, hvor ændringer, 

samt begrundelse af ændringerne bliver præsenteret. Efter gennemgangen af ændringerne, er der 

tilhørende spørgsmål, der forsøger at frembringe brugernes holdning til ændringerne samt om de måtte 

have forslag til yderligere tiltag. Det er disse svar, der vil blive taget udgangspunkt i efterfølgende, hvor alle 

spørgsmål vil være at finde i bilag 1. Det kan dog være nødvendigt at læse hele dokumentet ”Exposure 

Draft”, for at forså konteksten af spørgsmålene, og derfor henvises der dertil.  

Fordi det ikke er muligt at gennemgå samtlige spørgsmål og holdninger i forhold til opgavens begrænset 

kapacitet, vil der blive taget udgangspunkt i nogle af de gennemgået områder fra forrige afsnit. Det skal 

ligeledes nævnes at alle respondenter ikke nødvendigvis har svaret på alle spørgsmål, men at nogle 

udelukkende har svaret indenfor de områder de finder problematisk eller de har en holdning omkring. For 

at gøre det så overskueligt som muligt, vil respondenternes svar blive samlet hvor der forekommer en vis 

enighed, og uenigheder vil blive fremstillet såfremt de er fundamentale forskellige.  

Først vil der blive set på spørgsmål 1a. (IFRS ED, 2015, p. 10), som omhandler brugernes holdning til at give 

mere vigtighed til stewardshipsbegrebet. Generelt er der en positiv opbakning fra respondenterne omkring 

at give mere vigtighed til stewardship begrebet, der er dog lidt uenighed i omfanget af begrebet, her har 

henholdsvis The 100 group, The Investment Association, FBF, og The Swedish Financial Reporting Board 

kommet med uddybende kommentarer.  

Deres generelle holdning kan repræsenteres ud fra følgende citat fra The 100 group (The 100 group, 2015, 

p. 4): 

 ”Whilst we welcome the Board’s intention to give greater prominence to stewardship in the 

discussion of the objective of financial reporting, we believe that the Board should go further and 

actually identify the provision of information about management´s stewardship as an objective of 

general financial reporting 

 

In paragraph 1.2, the Board expresses its view that ”the objective of general purpose financial 

information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and 

other creditors in making decisions about providing resources to the entity. Those decisions involve 

buying, selling or holding equity and debt instruments, and providing or settling loans and other 

forms of credit” in other words, the Board sees the sole objective of financial reporting to be to 

inform resource allocation (buy/sell/hold) decisions”  
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De augmenterer altså for at stewardship stadig er omfattet indenfor det overordnet mål om 

beslutningsmæssig brugbarhed, og at beslutningsnyttig information ofte forstås som at være information, 

der understøtter investeringsbeslutninger om at købe, beholde og sælge aktier.  

The Swedish Financial Reporting Board og FBF, er ligeledes utilfredse med at vurderingen af stewardship 

ses om vigtigt, men kun indirekte som den del kapitaltilbyderes andre bedømmelser, hvilket udstykkes i 

følgende citat (Rådet för finansiell rapportering, 2015, p. 2):  

 ” Thus, it is acknowledged that assessing stewardship is important, but only indirectly as part of 

capital providers ‘other assessments. The ED gives more prominence to the objective of assessing 

stewardship, but does not identify the provision of information to help assess management 

‘stewardship as an additional objective of financial reporting. We believe that stewardship is a 

fundamental objective of financial reporting and should be seen as equally important as outside 

capital providers´ assessment of future cash flows.” 

Deres vurdering er altså, at de ser det som en negativ ting at begrebsrammen tager udgangspunkt i 

ressourceallokering (sælge/holde/købe beslutninger), og i stedet skulle stewardship stilles som et ligeså 

vigtigt aspekt af den finansielle rapportering som ressourceallokering. The Investment Asccociation, 

augmentere ligeledes i deres svar, at meget at den information investorer bruger bliver trukket andet steds 

fra, og regnskabet i princippet er et bekræftende dokument da det tager udgangspunkt i ting der allerede 

er sket og det derfor giver bedre mening at øge fokusset på stewardship (The Investment Association, 2015, 

p. 4).  

Selvom at der måske godt ville kunne augmenteres for at regnskabet kun er et bekræftende dokument, 

ville det rent teoretisk, ikke altid være tilfældet da det også f.eks. kan arrigere som en ”database” til 

prognoseformål. Set ud fra de langsigtede investorer synsvinkel må det vurderes som en god ting at 

fokusset bliver større på stewardship, mens at det for de kortsigtede, nok er af mindre betydning, men 

såfremt IFRS ønsker et lige stort fokus på begge fronter, kan det vurderes at tilbagemeldingerne er 

konstruktive og ikke ud fra en personlig politisk agenda.  

Næste spørgsmål der vil blive taget udgangspunkt i, er spørgsmål 1.b (IFRS ED, 2015, p. 10), der har til 

formal at frembringe brugernes holdning til inkluderingen af forsigtighedsbegrebet (prudence), hvilket skal 

forstår som forsigtighed når man træffer beslutninger under usikrere forhold  

Ligesom ved stewardship, har der her været en generel positiv opbakning af genindførelsen af 

forsigtighedsbegrebet (prudence) dog igen med visse betænkninger, kun The Swedish Financial Reporting 
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Board er direkte uenige med beslutningen og udtaler følgende (Rådet för finansiell rapportering, 2015, p. 

2):  

 ”We do not believe that prudence should be a qualitative characteristic, and are concerned that the 

reference to prudence in 2.18 might be seen as seen as a reintroduction of prudence in its previously 

accepted meaning. If the other qualitative characteristic are met, this would result in appropriate 

financial reporting. Prudence could then be applied by other parties, such as investors or bank and 

insurance investors”     

De mener altså ikke at genindførelsen er nødvendigt, og burde overlades til eksterne enheder.  

I den modsatte lejre, er der en større tilfredshed med genindførelsen, hvilket især USKA udtrykker med 

følgende citat (UKSA, 2015, p. 1): 

 ” UKSA has long argued that the notion of prudence needed to be reintroduced and reinforced. It 

strongly supports the idea of neutrality but has been concerned that the absence of prudence had 

led to overstatement of profits and has prevented auditors from being able to challenge the natural 

and desirable optimism of management.” 

Liggende tilfredshed kan findes hos de andre respondenter. Der er dog blandt The 100 Group, EFB, FBF og 

The Investment Association en diskussion omkring inddragelsen, eller nærmere udeblivelsen af begrebet 

”asymmetric prudence”. FBF og The 100 Groups har holdningen at begrebet bør indgå, hvilke kan 

opsummere med fælgene citat fra The 100 Group (The 100 group, 2015, p. 5):  

 ”We believe that the notion of asymmetric prudence is fundamental to present day accounting as 

can be observed from the fact that it underlies many existing standards”  

Modsat kan følgende citat fra EFB, repræsentere de resterendes modsatte holdning (EBF, 2015, p. 1):  

 “However, we agree that the concept should not be extended to include ‘asymmetric prudence’. We 

would strongly object to asymmetry being an overarching concept. Such an inclusion would 

introduce bias into standard setting, where it would be assumed that gains and losses and assets 

and liabilities would be treated differently in all circumstances to the detriment of meeting the 

objectives of financial reporting in terms of providing relevant information that faithfully represents 

the transactions and economic situations. We agree asymmetry may be appropriate in particular 

situations, which are best determined at the standards level. “ 
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Der er altså en generel opbakning til genindførelsen, dog med en undtagelse, hvor det er inddragelsen af 

”asymmetric prudence” der synes at skille vandende, hvilket højst sandsynligt skyldes respondenternes 

forskellige præferencer til emnet. Hvis der ønskes en yderlige gennemgang af debatten omkring 

asymmetric prudence og den brugte definition som er aktuel i begrebsrammen, henvises der til 

dokumentet ”Summary of tentative decisions” side 7, som er udgivet af IFRS.  

Næste gennemgang, bliver af spørgsmål 3.a (IFRS ED, 2015, p. 12), som omhandler brugernes holdning til 

ændringen af definitionen på et aktiv. Der er en general opbakning for ændringen af definitionen på et aktiv 

for alle respondenterne, dog er nogle en smule påpasselige med deres holdning til hvilke konsekvenser 

ændringen kommer til at have, hvilket blandt andet bliver nævnt i svaret fra FBF (FBF, 2015, p. 4):  

 “We Believe that further analysis should have been conducted to determine what the consequences 

of the removal of assessment of uncertainty would be with regard to recognition of assets” 

Dette synes dog ikke at være at være den eneste betænkelighed ved ændringen af aktive definitionen, 

hvert fald når der udelukkende ses på denne bestemte ændring. Indeholdelsen af ordret ”nuværende” i 

aktie definitionen synes ikke at være tilfredsstillende for USKA og The 100 Group, da de ikke mener det 

giver mening at inkludere ordret (The 100 group, 2015, p. 8): 

 “We do not believe that it is necessary to include the word the word ‘present’ in the definition of an 

asset because we find it difficult to conceive of an economic resource that is controlled by the entity 

being anything but present.”  

På trods af denne betænkelighed, er de stadig støttende forslaget. De resterende ser det som en positiv 

opdatering og anerkender at definitionen er blevet klare (The Investment Association, 2015, p. 7): 

 “The Investment Association generally agrees with the proposed definitions of assets and liabilities. 

These are clearer than the existing definitions.” 

Som det bliver nævnt, er det svært at vurdere præcis hvad ændringerne af aktiverne kommer til at have af 

konsekvenser og derved svært at vide hvordan man skal forholde sig til det. Hvis der kigges på brugernes 

informationsbehov, kan man sige at i forhold til teorien om deres informationsbehov, brude det være et 

positivt tiltag at de fik flere oplysninger tilgængelig.  

Udmeldingen omkring om hvorledes definitionen indeholder ordret ”nuværende”, virker lidt som et status-

Qu svar, da der ikke burde ændre noget for de to respondenter, medmindre de har andre personlige 

grunde til ikke at ville have ordet inkluderet, da fjernelsen af ordet ville, potentielt, kunne tillade 

inddragelse af ældre aktiver og derved give balancen mere værdi.  
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Næste spørgsmål er lidt i samme grøft og omhandler spørgsmål 3.b (IFRS ED, 2015, p. 12), der omhandler 

ændringen på definitionen på en forpligtelse.  

I forhold til ændringen af aktive definitionen, synes vandende at være en smule mere delt i forhold til 

ændringen af forpligtelsesdefinitionen. Nogle er støttende af ændringen, nogle er en smule påpasselige 

mens nogle er direkte imod ændringen. Som nævnt i det den forrige citering er The Investment 

Asccociation positivt omkring ændringen, hvorimod EBF synes at være en smule mere påpasseligt i forhold 

til at der tale om positiv ændring af begrebet (EBF, 2015, pp. 2-3): 

 “We agree that the revised definition of liabilities will need to be tested against a wide variety of 

situations to see how it will result in a different outcome to existing practice and whether this is an 

improvement. Perhaps because the concepts are unfamiliar, it is unclear what boundaries would be 

established in practice to determine whether the obligation has arisen from past events and 

whether the entity has no practical ability to avoid the transfer” 

FBF, er I modsætning til de andre respondenter direkte imod ændringen, da de mener det vil lede ledelsen 

til at spekulere i hvorledes indregning af forpligtelser kan undgås (FBF, 2015, p. 5):  

 “We believe that the existing definition of liabilities should not have ben change 

When defining a liability, the ED focuses on the present obligation of the entity at the reporting date 

resulting from past events and does not retain the probability criterion. We question such removal 

as it would lead management to consider and to define all possible scenarios and occurrence of 

possible outcomes”  

Da der tidligere har udtryk bekymring og tanker inde for dette område, kan der ikke konkluderes at der er 

specifikt tale om at de vil have være sin egen private agenda frem, men er enig med augmentet der 

fremføres. At udtales kommer fra banksektoren, er dog ikke overraskende, da de normalt må vurderes at 

have et større esitament til sikkerhed.  

Det/de sidste spørgsmål der vil blive gennemgået, er henholdsvis spørgsmål 8.a og b (IFRS ED, 2015, p. 15), 

som omhandler om IFRS har identificeret de korrekte måleattributter, samt om de har korrekt beskrevet 

dem og hvilken information og fordele de enkle måleattributter giver og har.    

Ved dette spørgsmål synes der ligeledes at være en delt mening omkring vejledningen af 

målingsinstrumenter og omfanget af dem. Der synes at være en overordnet positiv holdning til selve 

inklusionen af en vejledning om valg af målingsinstrumenter, da dette var et ikke eksisterende element i 

den forrige udgave. Det er næppe en overraskelse at netop dette emne ville bringe noget kontrovers blandt 
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respondenterne, da det, som nævnt tidligere, er et område folk ofte har forskellige præferencer i forhold til 

hvad de mener giver det bedste resultat. EBF melder følgende (EBF, 2015, p. 4):  

 “We consider the section does not address when to use a particular measurement basis so it would 

appear to be unbiased as to whether and in which circumstances, historical cost or current values 

are preferable” 

Der menes altså her at begrebsrammen ikke er god nok til at tilkende, i hvilke situationer henholdsvis 

historisk kostpris og nuværende værdi er fortrykkende at vælge. I en form for modsætning til dette, udtaler 

The Swedish Financial Reporting Board følgende (Rådet för finansiell rapportering, 2015, p. 3):  

 ”We believe that it is neither possible nor desirable to have one single measurement method for all 

assets and liabilities. We strongly support the view in the ED, that the purpose of asset and 

liabilities, and the way they are managed, should govem the choice of measurement”  

Denne holdning deles ligeledes delvis af The Investment Association, som siger følgende (The Investment 

Association, 2015, p. 9):  

 “We support the mixed measurement basis and the clarity provided by restricting this to historical 

cost and current value” 

I en lidt andet retning, er USKA uenige med denne holdning om at der kan bruges et enkelt måleinstrument 

og udtaler følgende (UKSA, 2015, p. 5):  

 “UKSA is concerned that the use of multiple bases within one set of accounts makes such accounts 

less easy to understand. It is appreciated that there is considerable support for current values 

(usually “fair”). So UKSA would like to see accounts stated at historical cost with a separate 

statement- perhaps by way of note- showing current values. UKSA believes that such accounts on an 

historical cost basis would also avoid many of the current worries about the reliability of current 

values” 

Der er altså nogle forskellige holdninger til tingende, hvilket meget godt repræsenter hvor forskellige 

brugernes præference er, og for den sags skyld, hvor meget de holder fast i at deres vej er den rette. 

Mange af kommentarerne forankre sig i utilfredshed i forhold til at klargøre præcis hvornår en, eller flere, 

måleattributter er rigtigt og hvornår de er forkerte, men rent praksis må det vurderes at det bliver svært at 

lave det meget mere præcist, uden at miste objektiviteten som IFRS stræber efter at have. Måden IFRS har 

udarbejde en diskussion omkring fordele og ulemper ved de enkle måleattributter, kan det derfor vurderes 

at det er en fornuftig og konstruktiv måde at forholde sig objektiv på og samtidig give en så præcis 

vejledning som muligt.  
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6.1 Delkonklusion 

Der er ny prøvet at fremmevise nogle af brugerens reaktioner på de ændringer der foretaget i 

begrebsrammen. Der understreges igen, at dette ikke beviser om nogle ændringer er rigtige eller 

forkerte/mere behjælpelige, da dette udelukkende er subjektive holdninger. Det kan dog være relevant at 

forholde sig til hvorledes respondenterne forholder til ændringerne, da det nu engang er dem der bliver 

påvirket af ændringerne og skal bruge begrebsrammen fremadrettet og deres holdning til ændringerne er 

derfor en god indikator på hvor IFRS er lykkes med deres opgave om at forbedre begrebsrammen.  

Overordnet synes respondenterne at have en positiv attitude overfor de ændringer og tilføjelser der er 

blevet foretaget, hvilket især kommet til udtryk på områder hvor begrebsrammen tidligere har været 

mangelfuld, f.eks. ved vejledning omkring måleinstrumenter og afsnittet om ”derecognition”. Opfattelsen 

af dette må altså være at IRFS har succes med at udfylde mange af deres forhenværende huller, hvilket 

også var et af målene ved opdateringen af begrebsrammen (IFRS PS, 2018, p. 3).  

Der er områder, hvor respondenterne giver udtryk for at der kunne være plads til forbedring, eller direkte 

er uenige med de forslag IFRS har præsenteret for dem. Det virker dog til at det ikke til at være de 

overordnede elementer som hvor der opstår den største uenighed blandt respondenterne, men nærmer 

omfanget, indholdet og specifikke elementer af de frembragte forslag. For at give et eksempel på dette, kan 

der tages udgangspunkt i genindsættelsen af stewardship. Respondenterne er som præsenteret ovenfor, 

overordnet tilfredse med at der bliver sat fokus på stewardship, men der forekommer dog uenighed 

mellem respondenterne og IFRS, omkring hvor meget begrebet omfavner og hvor stor en betydning 

begrebet har for den finansielle rapportering som helhed. I forhold til stewardship, synes der dog at være 

en meget ensrette holdning til at hvorledes tingene skulle være for respondenterne, det er også begrænset 

hvor mange nuancer emnet kan takles på. I andre emner, hvor der er flere variabler der kan tages holdning 

til, synes der også at være større spredning i forhold til hvad respondenterne svare og her synes der også at 

være et større aftryk af personlige præferencer. Som eksempel på dette, kan der tages udgangspunkt i 

tilføjelsen af målingsinstrumenter, hvor der ligesom ved stewardship, er overordnet opbakning omkring til 

selve tilføjelsen, men når det kommer til indholdet er der lidt større forskelle på de forskellige holdninger 

der bliver præsenteret. Nogle er sikre på at historisk kostpris alene giver den bedste repræsentation, andre 

mener current value, andre en blanding af de to eller noget helt fjerede. Dette må tolkes som at 

respondenterne allerede har fastsatte holdninger til hvad de mener, er rigtigt og forkert, og ikke yderlig 

villig til at ændre mening.  

Det kan være svært at konkludere noget ud fra dette, når der er tale om subjektive holdninger, og mange 

emner, målingsinstrumenter heriblandt, har mange aspekter og veje man kan gå, hvor der er fordele og 
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ulemper om så vælger at gå den en eller den anden vej. Dette understreger om ikke andet de 

vanskeligheder IFRS står overfor, når de arbejder med begrebsrammen. Der er så mange forskellige 

præferencer og personligheder holdninger der skal tages ”hensyn” til, og at ramme noget der bare 

tilfredsstiller størstedelen af brugerne, må siges at være en krævende opgave, dette på trods af at 

begrebsrammen er principbasseret, hvilket giver brugerne meget mere frihed i forhold til at udarbejde 

årsregnskabet, er der stadig mange aspekter der kan skabe kontrovers.   

7 Konklusion  

I denne afhandling er der blevet undersøgt hvordan begrebsrammen af 2018 adskiller sig fra begrebsrammen 

af 2010, og om den tilgodeser brugernes informationsbehov bedre. Omdrejningspunktet har altså været 

brugerne af den finansielle rapport, mens generelle forhold ligeledes er inkluderet.   

Der er først givet en grundlæggende teoretisk gennemgang af de to regnskab paradigmer, det 

præsentationsorienterede paradigme, hvor resultatopgørelsen vægtes størst og hvor historisk kostpris med 

tilknytning til forsigtighedsbegrebet er det fortrækkende valg som måleattribut. Dernæst det 

formueorienterede paradigme, hvor balancen vægtes højst og dagsværdi er at fortrække. For at finde frem 

til målgruppen for regnskabet, er brugerne af regnskabet blevet identificeret ud fra begrebsrammens 

defineret primære bruger. Disse inkluder potentielle og nuværende investorer, långivere og andre kreditorer, 

da det efter IASB’s vurdering, er dem der er mest afhængig af årsregnskabet til at få de informationer de har 

brug for. De primære brugere er yderligere opdelt i kortsigtede og langsigtede investorer, hvor kreditorer 

delen anses som at være dækket ind mellem de to, da deres behov bliver opfyldt af begge segmenter. De 

kortsigtede investorers hovedfokus ligger på prognoseopgaven, som bruges til at vurdere virksomhedens 

fremtidige pengestrømme, hvilket bruges til mere kortsigtede beslutningsformål såsom købe/sælge/holde 

beslutninger. Hvorimod de langsigtede investorers hovedfokus hovedsageligt ligger i vurderingsopgaven, 

som ses ud fra det klassiske principal-agent princip og bruges til at vurderer ledens forvaltning af deres tildelte 

ressourcer. Begrebsrammen er blevet gennemgået, hvori forskellene fra den tidligere version er blevet 

fremført. Generelt er ændringerne i begrebsrammen en blanding af nye tiltag, opdateret begreber og 

uddybelse af visse elementer og termer. Her kan især fremhæves tilføjelsen af kapitel 6, som indeholder en 

vejledning om valg af måleattributter og genindførelsen af stewardshipbegrebet, som nogle af de 

væsentligste tilføjelser. Ligeledes kan opdateringen af definitionen af begreberne aktiver og forpligtelser 

fremhæves, hvor definitionen ”forventet flow” er blevet fjernet for begge begreber, hvilke betyder at det 

ikke længere behøver at være sikkert eller sandsynligt, at der opstå økonomiske fordele før at de kan 

anerkendes. 
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Efterfølgende er der blevet set på hvilke konsekvenser, de nye ændringer kommer til at have, hvor især 

konsekvenserne for brugerne af den finansielle rapport er i fokus. Dette er blevet udledt ved at tage afsæt i 

den gennemgået teori omkring brugernes informationsbehov. Der vurderes at være et større fokus på 

gennemsigtighed og sikkerhed generelt, ikke mindst i form af introduktionen af stewardship- og 

forsigtighedsbegrebet, men blandt andet også ændringen af definitionen på et aktiv Dette bidrager altså til 

at flere elementer i den finansielle rapport bliver bragt frem i lyset, samt at de bliver håndteret på en mere 

forsigtig vis. For de langsigtede investorer som er mest interesseret i kontrolopgaven ift. den finansielle 

rapportering, kan det konkluderes at, blandt andet, re-introduktionen af stewardshipsbegrebet er en 

væsentligt forbedring for at få dækket deres informationsbehov bedre. For de kortsigtede investorer drejer 

det sig om prognoseopgaven og at måle virksomhedens pengestrømme, må det betragtes som en klar 

forbedring at, blandt andet, definitionen på et aktiv er ændret, således at flere elementer kan blive 

indregnet der bidrager til mere rådata til deres prognoser. 

Begrebsrammen er også generelt blevet mere komplet og detaljeret i forhold til sin forgænger, hvilke især 

har sine fordele i forhold til videreudviklingen af standarder for i IASB i fremtiden, og den fælles forståelse 

for hvordan elementer skal tolkes og anvendes. Der er afslutningsvis givet en præsentation af de primære 

brugeres holdninger og meninger til ændringerne af begrebsrammen, hvor det kan konkluderes at de 

overordnet er accepterende overfor ændringerne. Den største uenighed der opstår blandt respondenterne 

er mere omkring omfanget, indholdet og specifikke elementer af de frembragte forslag, hvilket vurderes at 

skyldes deres egene præferencer og politiske agenda.   

Det kan ud fra det gennemgåede materiale konstateret, at implementeringen af den nye begrebsramme, 

alt andet lige, kommer til at tilgodese de primære brugers informationsbehov, som helhed, bedre end den 

tidligere udgave anno 2010. Dette konkluderes ud fra både teorien om brugernes informationsbehov samt 

deres tilbagemelding.  
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8 Perspektivering 

Efter det nu er konkluderet at ændringen af begrebsrammen, alt taget i betragtning, er en forbedring ift. 

brugernes informationsbehov, vil der i perspektiveringen kort blive perspektiveret over hvorledes der 

kunne forslås visse ændringer der ville forbedre forholdende for brugernes informationsbehov yderligere 

og forslag til yderlig undersøgelser.  

Der er punkter som allerede er nævnt i opgaven, såsom at der kunne tydeliggøres hvornår der skulle 

benyttes OCI (hvilket kunne ordnes ved at håndtere det på standardniveau) og at definitionen ”ingen 

praktisk evne til at undgå” (IFRS CF, 2018, pp. 32, para. 4.29) fra den nye forpligtelsesdefinition kunne 

fjernes.  

Hvis skal ses videre end det, kunne der godt ændres i visse måder begrebsrammen håndtere nogle emner 

for at forbedre informationsbehovet for brugerne, heriblandt kunne måleattributterne opdeles således de 

bedst repræsentere de enkle primære brugere, der kunne gives en vejledning i forhold til valg 

regnskabspraksis således det passer bedre til enhedens egne primære brugere eller der kunne gives en 

klare vejledning ift. hvilke forhold der omkostningsmæssigt er fordelagtigt i forhold til de enkle grupper (ud 

fra deres diskussion om cost/benefits). Der er dog nogle udfordringer ved at præcisere begrebsrammen 

meget mere i forhold til brugernes individuelle behov, et er at begrebsrammens formål ikke at forbedre 

brugerens informationsbehov, dette er en udledning fra dets hovedformål der er at hjælpe ISAB med at 

udvikle standarder (som efterfølgende vil have en effekt på brugernes informationsbehov). Endvidere er de 

defineret brugeres informations behov så forskellige, at hvis der ville blive forbedret forholdende for de 

kortsigtede investorer, ville det have konsekvenser for hvor godt de langsigtede investeres 

informationsbehov blev afdækket, hvilket går i mod IASBs mål om at nå så bred en kreds som muligt 

samtidigt med at holde sig neutral. Det må derfor sandes, at hvis begrebsrammen skulle gøres signifikant 

bedre for én bestemt gruppe, ville det betyde det ville blive være for en anden, hvilket altid vil være en 

konflikten der opstår når der arbejdes med heterogene forhold.  

Det kunne dog være interessant at kigge på hvordan implementeringen kommer til at påvirke de allerede 

eksisterende standarder, da ISAB uden tvivl bliver nød til at opdatere referencerne fra den ældre version af 

begrebsrammen for ikke at skabe for meget forvirring og faktummet at de i øjeblikket køre med forskellige 

definitioner af begreber, som f.eks. aktiver og forpligtelser. Alternativt kunne der laves en opfølgende 

undersøgelse i 2021 når implementeringen er bliver aktuel og er blevet anvendt for at se hvilke 

konsekvenser endegyldigt kommer til at have.  
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