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Executive summary 

This thesis is made with the purpose of examining how the changes to the conceptual 

framework, released in 2018, effects the information users annual report have available for 

making decisions. The conceptual framework is the framework that IASB uses when they are 

creating or updating existing International Financial Reporting Standards. As these standards 

decide what information can or must be included in financial reporting and how it must be 

included, changes to the standards have a direct impact on the users of the annual report. 

I have analyzed the effect on the information available to the users of the annual report, by 

considering which reporting paradigm the changes primarily lean on. In this regard I can 

conclude that the changes allow elements from both paradigms, both historical cost and 

present value. From a paradigm based perspective, the changes in the conceptual framework 

does not have an effect on the information available to the users of the annual report. 

I also tried to see if there was a general theme for the changes that would affect the users of 

the annual report, by theoretically applying the changes to an existing standard, in this case IAS 

38. I found that the changes in definitions for assets and liabilities theoretically would allow 

more items to be recognized in the annual reports, but the updated criteria for recognition 

ensures that this is only the case, if the information can be considered useful to the users of the 

annual report. 

The result of my thesis shows that there is no short term effect on the information available to 

the users of the annual report, and that further in depth analyses regarding what items are 

useful, for the users of the annual report, to be included in the annual reports, needs to be 

conducted to make a better estimation of the long term effects. 
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Ordliste 

Denne opgave er skrevet på dansk, hvilket har givet nogle problemer, da det område jeg 

undersøger, er skrevet på engelsk. Nogle af ordene har på engelsk en bredere betydning, end 

hvis de oversættes direkte til dansk. Der vil derfor i løbet af opgaven være ord markeret med 

kursiv skrift. Dette skyldes at de står i stedet for et engelsk ord. Jeg har derfor lavet en ordliste 

med oversættelsen og en definition af de ord, der ikke har en umiddelbar dansk oversættelse. i 

opgaven vil ordet først stå der på engelsk og herefter i kursiv på dansk, hvorefter det danske 

ord bliver brugt. 

begrebsrammen - “the conceptual framework” - er den begrebsramme IASB bruger som 

udgangspunkt når de udarbejder standarder. 

indregne - “recognise” - er et begreb der bliver brugt i begrebsrammen når en transaktion kan 

optages i regnskabet, men også hvordan værdien af denne transaktion senere skal måles. 

Indregningsmetoder - “measurement bases” - er den måde hvorpå værdien af en transaktion 

indregnes, eksempelvis til kostpris. 

Transaktion – ”item” – bruges i begrebsrammen til at beskrive transaktioner, begivenheder, 

hændelser mv. der kan indregnes i regnskabet. 

 Nyttig – ”useful” – defineres i begrebsrammen efter paragraf 5.7 og kræver at informationen 

både er relevant og giver et trofast billede af en transaktion før denne skal indregnes. 

Relevant – ”relevance” – er defineret gennem paragraf 5.12 -5.17 i begrebsrammen. 

Trofast repræsentation – ” Faithful representation” – er defineret gennem paragraf 5.18 -5.25 i 

begrebsrammen. 
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Indledning 

Jeg har valgt at skrive denne opgave da IASB (International Accounting Standards Board) i 2018 

udgav deres nye udgave af The Conceptual Framework for Financial Reporting, 

begrebsrammen, som er grundstenen når IASB udarbejder eller opdaterer deres 

regnskabsstandarder. Det er for større virksomheder i EU lovpligtigt at aflægge regnskab efter 

disse standarder (IFRS Foundation, 2017), hvorfor ændringer til begrebsrammen har en effekt 

på den information, der er tilgængelig for regnskabsbrugerne og dermed deres 

allokeringsgrundlag.  

Jeg vil i denne opgave analysere, hvilken effekt ændringer i begrebsrammen har på 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Dette ved først at redegøre for hvorfor 

begrebsrammen er vigtig, og hvad ændringerne til denne er, og dernæst redegøre for de 

forskellige grupper af regnskabsbrugere og deres behov. Herefter vil jeg analysere effekten af 

ændringer ud fra et regnskabsteoretisk perspektiv med udgangspunkt i de 2 

regnskabsparadigmer. Endvidere vil jeg diskutere ændringernes effekt, ved teoretisk at 

implementere disse i en gældende standard, for at undersøge, om der er et generelt tema som 

kan have effekt på regnskabsbrugernes informationsgrundlag. 

Med udgangspunkt i mine analyser vil jeg konkludere, hvilken effekt ændringerne har på 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

Problembaggrund 

I 2018 udgav IASB deres opdaterede begrebsramme som er en opdateret version af deres 

tidligere begrebsramme fra 2010. Begrebsrammen har forskellige formål, men fungerer 

primært som det udgangspunkt IASB bruger, når de udarbejder forskellige internationale 

finansielle rapporterings standarder (International Financial Reporting Standards) også kendt, 

og herefter refereret, til som IFRS. IFRS bruges som navnet indikerer, til at beskrive, hvordan 

forskellige regnskabstal for internationale regnskaber kan eller skal rapporteres. Endvidere 
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bruges begrebsrammen i meget sjældne situationer hvor der ikke findes en fast 

regnskabsstandard. 

Der er flere grunde til at opdatere den originale begrebsramme. Disse kommer tydeligst til 

udtryk i de ændringer der er blevet lavet og kan kort opsummeres som nedenstående (IFRS 

Foundation, 2018): 

● Measurement (ny) – I kapital 6 i begrebsrammen beskrives de forskellige 

indregningsmetoder der kan bruges til at indregne aktiver og passiver i regnskabet. 

● Presentation and disclosure (ny) – Kapitel 7 er nyt I begrebsrammen og beskriver 

forskellige koncepter vedrørende presentation and disclosure og forklarer hvornår 

noget kan indregnes som other comprehensive income. 

● Derecognition (ny) – Kapital 5 i  the begrebsrammen er opdateret så derecognition 

bliver beskrevet. Derecognition er regler for hvornår et aktiv eller passiv ikke længere 

skal indeholdes i regnskabet, og reglerne herom er vigtige da det gamle 

indregningskriterie er opdateret, således denne tager højde for den nye definition af 

aktiver og passiver. 

● Definitions of assets and liabilities (updated) – Definitionen på aktiver og passive er 

blevet opdater og beskrives I kapitel 4 i begrebsrammen. 

● Recognition (opdateret) – Som beskrevet ovenfor er indregningskriteriet blevet 

opdateret, således at det tager højde for den nye definition af aktiver og passiver. 

●  Prudence, stewardship, measurement uncertainty and substance over form – Disse 

begreber er ikke nye, men er I stedet blevet forklaret mere gennemgående I den 

opdaterede version af begrebsrammen. 

Som det fremgår af ovenstående er kommet en del nye ting til. Disse kommer fremadrettet til 

at have indflydelse på de nye IFRS der bliver oprettet, det er dog vigtigt at bemærke at de 

ændringer der er lavet ikke kommer til at påvirke de allerede gældende standarder. 

Opdateringerne trådte i kraft da de blev udgivet i 2018 for ”the Board and the IFRS 
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Interpretations Committee” men har først effekt for alle andre d. 1. januar 2020 (IFRS 

Foundation, 2018). 

Problemstilling 

Som beskrevet i ovenstående, kommer ændringerne i begrebsrammen, ikke til at påvirke de 

allerede gældende standarder, hvorfor det ikke har en umiddelbar presserende effekt. Der kan 

dog være yderst sjældne tilfælde, hvor en standard ikke er udarbejdet, og man i stedet tager 

udgangspunkt i begrebsrammen. Ændringerne kan derfor have en effekt på, hvordan nogle 

regnskabstal skal optages i regnskabet efter opdateringerne træder i kraft. Dette kommer alt 

andet lige til at påvirke allokeringsgrundlaget for regnskabsbrugeren. Endvidere påvirker 

opdateringerne eventuelt nye regnskabsstandarder, og vil derfor på længere sigt have en 

umiddelbart kraftigere påvirkning end på kort sigt.  

Regnskabet bruges af forskellige interessenter til forskellige formål. Men grundlæggende er 

regnskabet det primære styringsværktøj der er tilgængeligt, til at give et indblik i hvordan 

virksomhedens økonomi og udvikling ser ud, og samtidig det foretrukne af regnskabsbrugerne 

(PwC, 2017). For mange virksomheder er det endvidere et af de bedste værktøjer de har, til at 

kommunikere deres udvikling med deres interessenter, og der er derfor mange regnskaber, der 

i dag indeholder information om virksomhedens CSR politik med videre. Som sagt bruger de 

forskellige grupper regnskabet til forskellige formål. En investor kan tænkes, at have behov for, 

at se vækstpotentialet for virksomheden på langt sigt, hvorimod en långiver primært er 

interesseret i at vide, om virksomheden kan betale sin gæld i takt med at den forfalder, eller 

misligholder deres gæld. Af andre grupper kan nævnes miljøaktivister der ønsker at se hvad 

virksomheden gør for at mindske deres CO2 udslip eller undgå børnearbejde. Sidstnævnte er 

dog ikke fokus for denne opgave. 

Da regnskabsbrugernes behov for information er forskellig fra gruppe til gruppe, kan 

ændringerne have fordele for en gruppe, og ulemper for en anden gruppe. Det er derfor 
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nødvendigt at undersøge ændringernes effekt for hver gruppe af regnskabsbrugere og ikke som 

helhed. 

Problemejer 

Som det fremgår af ovenstående, er der potentiale for at regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag bliver påvirket. Der er en risiko for at nogle af disse ændringer betyder 

mere for andre regnskabsbrugere end andre, da de forskellige regnskabsbrugere har forskellige 

behov samt forhandlingskraft. Eksempelvis vil en långivende bank have andre behov end en 

markedsanalytiker. 

Der er mange forskellige grupper af interessenter når det kommer til regnskabsbrugere. Denne 

opgave vil som udgangspunkt behandle de regnskabsbrugere der har en økonomiske interesse i 

virksomheden. I begrebsrammen er de primære regnskabsbrugere beskrevet som værende 

investorer, långivere og andre kreditorer. Opgaven vil derfor ikke fokusere på grupper af mere 

social karakter.  

Med udgangspunkt i ovenstående er problemejeren i vores opgave defineret som 

regnskabsbrugere i form af investorer, långive, og andre kreditorer.  

Problemformulering 

Hvordan kan ændringerne i begrebsrammen forventes at påvirke allokeringsgrundlaget for 

regnskabsbrugerne? 

1. Hvad er de primære årsager til at begrebsrammen blev opdateret og hvad udgør 

ændringerne? 

2. Hvilket informationsbehov har de forskellige regnskabsbrugere? 

3. Hvordan kan ændringerne forventes at påvirke regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag? 
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4. Diskuter hvilken effekt ændringerne i begrebsrammen kan have for nye 

regnskabsstandarder. 

5. Hvilken effekt har ændringerne i begrebsrammen på regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag? 

Forklaring af undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvad er de primære årsager til at begrebsrammen blev opdateret og hvad udgør 

ændringerne? 

Formålet med undersøgelsesspørgsmål 1 er som udgangspunkt 2 ting. Det første der er vigtigt, 

er at forklare hvorfor der i første omgang, er foretaget opdateringer til begrebsrammen. Dette 

er nødvendigt for bedre at kunne belyse hvorfor ændringerne er præcis som de er. Ved at have 

en forståelse af hvorfor der er lavet opdateringer til begrebsrammen, har jeg et bedre 

udgangspunkt for at analysere hvilken effekt ændringerne har, og hvad den ønskede effekt er. 

Det andet punkt er at forklare hvilke opdateringer der rent faktisk er kommet til 

begrebsrammen. Det vigtige er her, at jeg kan danne et struktureret overblik over de 

opdateringer der er kommet til begrebsrammen. Her tænker jeg både på, at forstå hvilke ting 

der er helt nye, men også hvilke der er opdateret eller blevet beskrevet mere uddybende end 

tidligere.  

Ved at have et overblik over hvilke ændringer der er til begrebsrammen, og have en forståelse 

for hvorfor disse ændringer er foretaget, kan jeg begynde at analysere hvilken effekt de kan 

forventes at have for en eventuel regnskabsbruger. 

2. Hvilket informationsbehov har de forskellige regnskabsbrugere? 

Formålet med spørgsmål 2 er, at afklare hvilke informationer de forskellige regnskabsbrugere 

har behov for. Det er nødvendigt at have kendskab til de forskelligere brugeres 

informationsbehov, for at vurdere hvilken effekt, ændringerne i begrebsrammen har på deres 

allokeringsgrundlag. Det kan variere fra bruger til bruger, om der er behov for at vide hvordan 



11 
 

selskabet styrer deres likviditet, eller behov for at vide hvor meget udbytte der skal udbetales. 

For at afdække hvilke informationer der er relevante for de forskellige grupper af 

regnskabsbrugere, er det derfor nødvendigt at undersøge dette. 

Ved at have en forståelse for, hvilke oplysninger de forskellige regnskabsbrugere har behov for, 

kan jeg undersøge, hvilken effekt ændringerne i begrebsrammen eventuelt har for 

regnskabsbrugerne.  

3. Hvordan kan ændringerne forventes at påvirke regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag? 

I undersøgelsesspørgsmål 3 vil jeg analysere hvordan ændringerne til begrebsrammen kan 

forventes at påvirke regnskabsbrugerens allokeringsgrundlag. Min analyse vil som 

udgangspunkt blive foretaget som en teoretisk analyse med udgangspunkt i de 2 

regnskabsparadigmer, og hvilken fordele og ulemper der er ved disse. 

På baggrund af hvad jeg er kommet frem til i spørgsmål 1 og 2, kan jeg foretage en gennemgang 

over, hvordan de enkelte regnskabsbrugere bliver påvirket af ændringerne, og hvor væsentligt 

det er for dem.  

4. Diskuter hvilken effekt ændringerne i begrebsrammen kan have for nye 

regnskabsstandarder. 

I undersøgelsesspørgsmål 4 ønsker jeg at diskutere hvordan de ændringer der er foretaget 

eventuelt kan påvirke de fremtidige regnskabsstandarder der bliver udarbejdet. Diskussionen 

vil tage udgangspunkt i de ændringer der er til begrebsrammen, ved teoretisk at gennemgå 

deres effekt på en eksisterende standard. Formålet med teoretisk set at implementere 

ændringerne på en gældende standard, er at se hvorvidt, der er temaer i ændringerne som 

teoretisk kan overføres til andre standarder. På den måde kan jeg komme med en vurdering af 

hvorvidt ændringerne vil påvirke andre standarder, og hvilken effekt dette vil have for 

regnskabsbrugerne. 
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Ved at have en bedre forståelse for de generelle temaer i ændringerne, og disse temaers 

forventede effekt på regnskabsstandarderne, kan jeg komme med en mere præcis vurdering af 

effekten på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

5. Hvilken effekt har ændringerne i Begbrebsrammen på regnskabsbrugerens 

allokeringsgrundlag? 

 

Ved at have besvaret mine 4 første undersøgelsesspørgsmål, har jeg udarbejdet et konkret 

grundlag, jeg kan bruge til konkludere hvilken effekt ændringerne i begrebsrammen har på 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Jeg vil i dette undersøgelses spørgsmål konkludere på 

de oplysninger, jeg er kommet frem til i de 4 tidligere spørgsmål. 

Afgrænsning 

Som nævnt ovenfor er der mange forskelligere interessenter i et regnskab, og der er derfor 

mange der har behov for de informationer der bliver oplyst i regnskabet. Da de regler der er 

opdateret primært vedrører hvordan værdien af forskellige transaktioner skal indregnes i 

regnskabet, vil fokus i denne opgave derfor være på de grupper af interessenter der bruger de 

økonomiske tal der bliver oplyst i regnskabet. Jeg vil derfor ikke i denne opgave komme ind på 

de grupper af mennesker der ikke gør brug af de økonomiske oplysninger, eller i mindre grad 

må forventes at gøre brug af dem. Jeg vil derfor ikke komme ind på den effekt ændringen har 

på diverse miljøorganisationer eller de ansatte i virksomheden. Det kan selvfølgelig 

argumenteres for at de ansatte bruger regnskabet til at beslutte om de mener deres job er 

fremtidssikret, men dette er ikke det opgaven vedrører. Endvidere kunne man argumentere for 

at regnskabet bliver brugt til at udregne eventuelle bonusordninger, men disse bliver dog oftest 

udarbejdet på baggrund af interne rapporter og regnskaber i virksomhederne, og er derfor ikke 

påvirket direkte af ændringerne. En anden vinkel der kunne være interessant at inddrage, er 

hvorvidt de forskellige virksomheden bliver påvirker at ændringerne i henhold til den 

administrative byrde for virksomheden, dette mener jeg dog gøre omfanget af opgaven for 
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bredt, hvilket ville resultere i en overfladisk opgave. Kort sagt vil de regnskabsbrugere 

jegfokuserer på i denne opgave, være de primære regnskabsbrugere som beskrevet i 

begrebsrammen: investorer, långivere og andre kreditorer. 

Udover ovenstående er jeg også nødt til at tage højde for mine egne begrænsninger. Jeg 

arbejder alene på opgaven, samtidig med at jeg har et arbejde. Der er 2 faktorer der naturligt 

begrænser mine muligheder for hvilke undersøgelser jeg kan lave i denne opgave. Den 1. faktor 

er tid: Da jeg arbejder alene på opgaven, er det begrænset hvor meget tid der i alt kan bruges 

på opgaven, og jeg er derfor nødt til at anvende metoder til at skabe viden, som ikke kræver 

store mængder af tid. Dette er grunden til at der ikke er foretaget store 

spørgeskemaundersøgelser. Dette ville først kræve mange timer af arbejde at udarbejde et 

godt spørgeskema, og dataindsamlingen og analysen vil tage for lang tid til at dette ville give 

nogen form for brugbar viden. Den 2. faktor der begrænser mig er ressourcer: Det er begrænset 

hvor mange ressourcer jeg har til rådighed til at skrive denne afhandling, og jeg er derfor nødt 

til, at bruge metoder der ikke kræver store mængder er kapital. De oplagte metoder er derfor, 

at gøre brug af allerede genereret viden i form af artikler og undersøgelser, der allerede er 

udarbejdet og peer-reviewed, og sammenholde disse med hinanden. 

Med udgangspunkt i ovenstående vil opgaven være afgrænset til 3 grupper af 

regnskabsbrugere, og omhandle hvordan deres allokeringsgrundlag bliver påvirker at 

ændringerne. De 3 grupper jeg vil arbejde med i opgaven kan benævnes som følgende: banker, 

investorer, analytikere og staten (i form af SKAT). Der vil som udgangspunkt være forskellige 

oplysninger disse grupper har behov for, og de er derfor relevante at analysere i forhold til 

hinanden.  Da IFRS er globalt gældende er det forskelligt hvordan det er implementeret i de 

forskellige land, for at holde opgaven enkel vil jeg fokusere på EU. Endvidere vil jeg primært 

forholde mig til effekten på årsrapporter for børsnoterede selskaber. Jeg er opmærksom på at 

begrebsrammen vedrører andet end kun årsrapporten, men dette er regnskabsbrugernes 

primære data kilde (PwC, 2017). 
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Definition og operationalisering 

1. Hvad er de primære årsager til at begrebsrammen blev opdateret og hvad udgør 

ændringerne? 

Ændringerne defineres som de forskelle der er mellem begrebsrammen fra 2010 og 

begrebsrammen fra 2019. 

Ændringerne operationaliseres ud fra følgende indikatorer: en gennemgang af ændringerne i 

begrebsrammen, samt en gennemgang af begrebsrammens indflydelse, på baggrund af 

sekundære kilder i form af lærebøger og studier inden for området. 

 

2. Hvilket informationsbehov har de forskellige regnskabsbrugere? 

Informationsbehovet defineres som de informationerne regnskabsbrugerne behøver for at 

kunne foretage nødvendige analyser. 

Informationsbehovet operationaliseres ved at gennemgå de analyser regnskabsbrugerne 

primært udarbejder, for at kunne foretage nødvendige beslutninger, og derved se hvilke 

informationer der er nødvendige for kunne foretage disse analyser. Endvidere sammenholdes 

med PWC’s undersøgelse om værdien af årsrapporten. 

 

3. Hvordan kan ændringerne forventes at påvirke regnskabsbrugerens 

allokeringsgrundlag? 

Påvirkningen defineres som den effekt ændringerne i begrebsrammen har på 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

Påvirkningen operationaliseres ved at sammenholde fordelene og ulemperne ved hvert af de 2 

regnskabsparadigmer, med de informationsbehov regnskabsbrugerne har. 

 

4. Diskuter hvilken effekt ændringerne i begrebsrammen kan have for nye 

regnskabsstandarder. 

Effekten defineres som den påvirkning ændringerne i begrebsrammen kan forestilles at have for 

regnskabsstandarderne. 
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Effekten operationaliseres ved at diskutere hvordan ændringerne i begrebsrammen kunne 

tænkes at ændre IAS 38.  

 

5. Hvilken effekt har ændringerne i the conceptual framework på regnskabsbrugerens 

allokeringsgrundlag? 

Effekten defineres som den påvirkning ændringerne i begrebsrammen kan forestilles at have for 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

Effekten operationaliseres ved at sammenholde de data jeg har indhentet og analyseret i 

undersøgelsesspørgsmål 1, 2, 3 og 4. 

Metode 

Jeg vil i dette afsnit gennemgå mit valg af metoder, samt beskrive hvordan jeg har indhentet og 

behandlet data for opgaven. Jeg vil først give en beskrivelse af undersøgelsesdesignet for hvert 

enkelt spørgsmål, og vil herefter komme ind på dataindsamlingen, samt databehandlingen i 

separate afsnit hver for sig. 

Undersøgelsesdesign 

Jeg vil nedenfor beskrive de undersøgelsesdesign jeg har valgt at gøre brug af, for bedst at 

besvare mine undersøgelsesspørgsmål. 

1. Hvad er de primære årsager til at begrebsrammen blev opdateret og hvad udgør 

ændringerne? 

Til at besvare undersøgelsesspørgsmål 1 gør jeg brug af et ex post facto-studie, med andre ord 

et bagudrettet forløbsstudie. Jeg ved at der er indtruffet en begivenhed, i form af at den nye 

begrebsramme er blevet vedtaget, og er trådt i kraft, i hvert fald for dem der udarbejder 

standarden. Jeg vil derefter se hvad effekten af denne begivenheden er, i dette tilfælde vil 

undersøgelsen tage udgangspunkt i begrebsrammen fra 2010 og den nye begrebsramme fra 

2018. Svagheden ved disse studier er normalt at det kan være svært at etablere årsagen for 
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begivenheden. I dette tilfælde har IASB udtalt sig til grundlaget for at foretage ændringerne, 

hvorfor jeg kender årsagen, og derefter kan redegøre for effekten. 

 

2. Hvilket informationsbehov har de forskellige regnskabsbrugere? 

Til at vurdere hvilke behov de forskellige regnskabsbrugere har, har jeg valgt at gøre brug af et 

casestudie. Et casestudie er kendetegnet ved kun vedrørende et enkelt fænomen. I dette 

tilfælde er det fænomen jeg ønsker at undersøge regnskabsbrugernes informationsbehov. 

Behovet hos de forskellige grupper af regnskabsbrugere er relevant at undersøge, da dette kan 

sammenholdes med de informationer der er til rådighed for dem (deres allokeringsgrundlag), 

før og efter ændringerne i begrebsrammen. 

 

3. Hvordan kan ændringerne forventes at påvirke regnskabsbrugerens 

allokeringsgrundlag? 

Til at besvare undersøgelsesspørgsmål 3 gør jeg brug af et casestudie. Ved at gøre brug af et 

casestudie kan jeg gå i dybden med et specifikt emne, i dette tilfælde effekten af ændringerne i 

begrebsrammen på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

 

4. Diskuter hvilken effekt ændringerne i begrebsrammen kan have for nye 

regnskabsstandarder. 

I lighed med undersøgelsesspørgsmål 3, har jeg i undersøgelsesspørgsmål 4 valgt at gøre brug 

af et casestudie. I dette tilfælde er min case at undersøge hvilken effekt ændringerne i 

begrebsrammen kan have på regnskabsstandarderne, i dette tilfælde vælger jeg specifikt at 

undersøge, hvordan IAS 38 ville ændre sig, såfremt denne skulle opdateres efter den nye 

begrebsramme. 

 

5. Hvilken effekt har ændringerne i begrebsrammen på regnskabsbrugerens 

allokeringsgrundlag? 
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Jeg har i undersøgelsesspørgsmål 5 også valgt at gøre brug af et casestudie. Det væsentlige i 

dette spørgsmål er, at sammenholde de resultater jeg er kommet frem til i mine andre 

undersøgelsesspørgsmål. Jeg er nødt til at tage højde for effekten på regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag med udgangspunkt i de 2 regnskabsparadigmer, for at vurdere om 

ændringerne påvirker typen af information der er tilgængelig for regnskabsbrugerne. Endvidere 

er det nødvendigt at forstå hvorvidt ændringerne i begrebsrammen har en effekt på 

regnskabsstandarderne, da dette er den primære måde, hvorpå de kan påvirke 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Når jeg har en forståelse for disse forholde, vil jeg 

bedre kunne vurdere den samlede effekt på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

Dataindsamling 

Da jeg havde fastlagt min problemstilling i grove træk, specifikt at jeg ville undersøge, hvorledes 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag blev påvirket, gik jeg i gang med at finde kilder til at 

besvare dette spørgsmål. Først og fremmest fandt jeg begrebsrammen fra henholdsvis 2010 og 

2018. Det var essentielt at jeg indhentede begrebsrammen, da jeg var nødt til at have en 

forståelse af denne. Til at undersøge regnskabsbrugernes behov og den information de 

forskellige regnskabsparadigmer producerer, valgte jeg at gøre brug af lærebøger. Første 

halvdel af Finansiel Rapportering (Elling, 2014) går i dybden med de forskellige 

regnskabsparadigmer, og hvordan IFRS Foundation, herunder IASB, blev stiftet. Til yderligere at 

underbygge min forståelse vedrørende dette, valgte jeg at indhente information hos IFRS’ egen 

hjemmeside samt IAS plus’ hjemmeside. Endvidere beskriver bogen Financial Statement 

Analysis (Plenborg, Kinserdal, & Petersen, 2017) hvordan forskellige analyser udarbejdes på 

baggrund af regnskabet, og hvilke informationer disse giver. Dette giver mig en dybere 

forståelse for, hvilke informationer regnskabsbrugerne har behov for. Da jeg under 

udarbejdelse af opgaven konstaterede at IAS 38 kunne være interessant at analysere, 

indhentede jeg denne standard. 

Jeg var fortsat ikke helt tilfreds med mængden af kilder inden for området, hvorfor jeg tog 

kontakt til min vejleder, som hjalp mig med at fremskaffe 4 artikler, som behandlede relevante 
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områder inden for området, herunder et studie PWC havde lavet i samarbejde med CBS, som 

havde fokus på værdien af årsrapporten. Jeg kunne også konkludere at der ikke umiddelbart var 

mange studier den beskæftigede sig specifikt med regnskabsparadigmerne, hvorfor jeg måtte 

tage udgangspunkt i lærebøgerne. 

Databehandling 

Efter at have indhentet den data jeg mente var relevant for min opgave har jeg gennemlæst 

denne. I den forbindelse har jeg løbende noteret forhold jeg mener, var relevant for min 

opgave. Efterfølgende har jeg tolket på dataene. Mine kilder har generelt været meget 

definitive i de informationer de har givet, og har derfor ikke været specielt svære at forstå. Da 

jeg ikke har indhentet primærdata i form af interviews, eller spørgeskemaer, har 

behandlingsbyrden ikke været problematisk, dog har det været tidskrævende at læse alt 

materialet. 

Kvalitetsvurdering 

I min beskrivelse af problembaggrunden for denne opgave, forklarer jeg at ændringerne til 

begrebsrammen kan have en effekt på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Dette kan 

enten være i form af at påvirke den type af data der er til rådighed, henholdsvis bagudrettet og 

fremadrettet data. Dette kan blandt andet ske hvis ændringerne primært ligger fokus på et af 

de 2 regnskabsparadigmer. En anden effekt er hvordan ændringerne kan påvirke den fremtidige 

udarbejdelse af standarderne.   

I mit første undersøgelsesspørgsmål forsøger jeg, at forklare, hvorfor begrebsrammen har den 

værdi den har, og hvilke ændringer der har været til denne. I mit andet undersøgelsesspørgsmål 

undersøger jeg de informationsbehov de forskellige grupper af regnskabsbrugere har, dette er 

relevant for mit spørgsmål, da dette behov er grundlaget for det optimale allokeringsgrundlag 

for hver enkelt gruppe af regnskabsbrugere. Med disse informationer forsøger jeg i 

undersøgelsesspørgsmål tre, at analysere, hvilket regnskabsparadigme ændringerne primært 

ligger sig op af, for at analysere, hvordan det påvirker regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. 

Herefter forsøger jeg i undersøgelsesspørgsmål fire, at diskutere hvordan ændringerne kunne 
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påvirke en standard ved at gå i dybden med IAS 38, for at se om der er generel effekt, man kan 

forvente for regnskabstandarne som følge af ændringerne i begrebsrammen. Til sidst forsøger 

jeg, at samle den information jeg er kommet frem til og konkludere på denne.  

De modeller og teorier jeg har valgt at gøre brug af, er alment benyttet til denne type af 

spørgsmål. Hvert regnskabsparadigme giver forskellige oplysninger med forskellige fordele og 

ulemper, og er derfor relevante at tage udgangspunkt i. Ligeledes bruges interessent modellen, 

til at beskrive, hvorvidt forskellige interessenter har tilknytning til en virksomhed. I denne 

opgave bruges interessentmodellen, til at identificere de væsentlige forskellige grupper af 

regnskabsbrugere, og identificere den information, disse grupper har behov for. 

Med udgangspunkt i ovenstående mener jeg validiteten af min opgave er god, i forhold til det 

scope jeg har lagt. 

De kilder jeg har brugt til min opgave, er akademiske artikler, samt bøger der bruges i 

undervisningen på CBS. Ved at have information fra forskellige kilder, forsøger jeg at mindske 

partiskheden i min opgave. Da jeg ikke har foretaget empiriske undersøgelser, vil min 

partiskhed være begrænset, men skal fortsat tages højde for. Det var som beskrevet vanskeligt, 

at finde mange kilder om emnet, dog mener jeg, at de kilder jeg har fundet, er af god kvalitet.  

På baggrund af ovenstående mener jeg, at reliabiliteten af opgaven er god, i forhold til det 

scope jeg har lagt. 

Opgaven giver indsigt i, at der er mange emner, der kan undersøges i dybden. Ved sådanne 

undersøgelser er det min vurdering, at det vil være nødvendigt, at lave empiriske 

undersøgelser, for at få en reliabilitet, der tillader en at komme med klare svar inden for 

området, eksempelvis til et enkelt regnskabsområde som omsætning. Til min opgave hvor 

scopet var at undersøge ændringernes effekt i et brede perspektiv, vurderer jeg dog den 

samlede kvalitet af min opgave som god. 
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Teori 

For at besvare min opgave, har jeg gjort brug af interessentmodellen og regnskabsteori. Det er 

min opfattelse at disse to modeller, agerer som mine bedst mulige værktøjer, til at foretage de 

analyser, jeg ønsker at foretage. Da opgaven i store træk tager udgangspunkt i forskellige 

grupper af regnskabsbrugere, kan interessentmodellen forklare hvordan disse grupper, som 

interessenter for en virksomhed, har forskellige inputs og outputs til virksomheden. Ved at 

bruge denne model, kan jeg skabe mig et klart overblik over de forskellige grupper af 

regnskabsbrugere, og derved danne mig et overblik over, hvilke behov de har. Dette er 

væsentligt, da det kan forventes, at de forskellige regnskabsgrupper bliver påvirket i forskellig 

grad. (Systime A/S, 2010) 

Ved at tage udgangspunkt i regnskabsteori og de 2 paradigmer som denne er baseret på. Kan 

jeg få en bedre fundamental forståelse af begrebsrammen. Denne forståelse skal bruges til, 

yderligere at forstå de opdateringer der er foretaget for begrebsrammen, og hermed de 

implikationer opdateringerne giver anledning til. Dette gøres ved at se på de forskellige fordele 

og ulemper ved de 2 regnskabsparadigmer, og sammenholde dem, med de behov de forskellige 

grupper af regnskabsbrugere har.    

Interessentmodellen 

Da opgaven handler om regnskabsbrugere, vil interessenterne i denne opgave omhandle de 

primære regnskabsbrugere, som beskrevet i min afgrænsning. Interessentmodellen tager 

udgangspunkt i, at en virksomhed indgår i både sociale og økonomiske forhold med sin 

omverden. Herefter forsøger modellen, at forklare hvordan, de forskellige grupper af 

interessenter er forbundet med virksomheden. En ting der er fælles for alle interessenter er, at 

de stiller en form for ressourcer til rådighed, og forventer at få en form for ressourcer tilbage. 

Et eksempel kan være de danske myndigheder, de stiller ressourcer til brug for virksomheden i 

form af dansk infrastruktur, herunder veje og uddannelse med videre, og forventer til gengæld 

at modtage betaling i form af skat. Ligeledes udfører en medarbejder i en virksomhed et stykke 

arbejde, og forventer betaling i form af løn.  
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Der vil ofte være interessekonflikter mellem de forskellige interessenter i en virksomhed. Det 

klassiske eksempel er investorer i en virksomhed der helst vil have højere udbytte, hvorimod de 

ansatte i virksomheden vil have højere løn. Da der er interessekonflikter mellem de forskellige 

interessenter, er det derfor relevant at se på hvad de forskellige interessenter stiller til rådighed 

for virksomheden og hvad de forventer at få ud af virksomheden. 

Som det er beskrevet i min afgrænsning, vil denne opgave primært omhandle investorer, 

långivere og andre kreditorer. Nedenfor kan ses tilknytningen til en virksomhed for de 

forskellige grupper af regnskabsbrugere. 

Långivere 

Långivere stiller likviditet til rådighed for en virksomhed, og er derfor nødt til, at have et indblik 

i virksomhedens økonomi, før de kan lave en korrekt vurdering, af hvor høj risikoen ved at give 

et lån er. Dette har effekt på hvor meget en långiver tager i rente, når de giver et lån. Som 

interessent er långivers input til virksomheden som udgangspunkt kapital, i form af likviditet. Til 

gengæld forventer långiver at få renter for den likviditet de stiller til rådighed.  

Investorer 

I lighed med långiver, stiller investorer kapital til rådighed. Til gengæld for den kapital der stilles 

til rådighed forventer investorerne at få udbytte udbetalt. Typisk vil investorer være nødt til at 

basere deres beslutninger, på de oplysninger de får gennem selskabets regnskab. Dette skyldes 

for det første at det er ulovligt at lave insider handel, og for det andet at investorer sjældent vil 

have den fornødne forhandlingskraft til at kræve yderligere oplysninger fra en virksomhed de 

ønsker at investere deres penge i. Denne forhandlingskraft svækkes yderligere i og med, en 

investor typisk køber aktier fra en anden aktionær og ikke direkte fra virksomheden. 

Andre kreditorer 

Andre kreditorer udgør en bred vifte af forskellige brugere af regnskabet, typisk vil der være 

tale om leverandører, enten som leverandør af råvarer og ydelser direkte tilknyttet 
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virksomhedens drift, eller som leverandører af andre varer og ydelser til virksomheden. Andre 

kreditorer stiller en varer eller ydelse til rådighed for virksomheden, og forventer til gengæld at 

få betaling for denne vare eller ydelse. 

Regnskabsteori 

Regnskabsteori kan grundlæggende forklares ud fra de 2 paradigmer teorien arbejder med: det 

formueorienterede paradigme og det præstationsorienterede paradigme. De 2 paradigmer 

vedrører hvordan man skal indregne og periodisere indtægter, udgifter, aktiver og passiver i sit 

regnskab. Nedenfor vil jeg forklare hvad hvert af de forskellige paradigmer primært har fokus 

på.  

Det præstationsorienterede paradigme  

Det præstationsorienterede paradigme tager udgangspunkt i selskabets historiske 

indtjeningsevne, og ser en virksomhed som en transformationsproces. Inputs indskydes i 

virksomheden i form af ressourcer, og virksomheden transformerer herefter disse inputs til 

outputs i form af serviceydelser og varer som kan sælges for profit. Det centrale i dette 

paradigme er derfor, om selskabet kan generere kapital, i større omfang end de forbruger 

dette. Fokus i dette paradigme er derfor resultatopgørelsen, som bør indeholde de indtægter 

og omkostninger som selskabet har haft i året. Virksomhedens balance anses derfor som et 

residual af de poster der fremgår i resultatopgørelsen. Ud fra dette paradigme ville 

resultatopgørelsen minde meget om en pengestrømsopgørelse, hvis det ikke var fra 

matchingprincippet. Matchingprincippet betyder at omkostninger skal indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med den omsætning de vedrører. Eksempelvis skal varekøb registreres 

som varelager i selskabets aktiver, indtil varerne bliver solgt, og omkostningen på varerne skal 

registreres som vareforbrug i selskabets resultatopgørelse. Det samme er gældende for services 

som forsikringer der skal periodiseres. (Elling, 2014, pp. 79-140) 

Når man indregner værdien af varer eller anlægsaktiver i dette paradigme, gøres dette til 

historisk kostpris. Dette betyder at aktiverne i selskabets balance, udgør værdien af hvad det 
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har kostet at anskaffe dem, på købstidspunktet. Dette er nødvendigt at tage højde for når man 

skal foretage ”periodisering” af selskabets anlægsaktiver i form af afskrivninger. I Dette 

paradigme afskrives aktiverne som udgangspunkt lineært over deres brugsperiode. 

Omkostningerne for aktiverne bliver derfor først indregnet i resultatopgørelsen i takt med at de 

bliver forbrugt og falder i værdi. (Elling, 2014, pp. 79-140) 

Som det fremgår af ovenstående er regnskabet i det præstationsorienterede paradigme baseret 

på bagudrettet viden, altså hvad der allerede er købt og solgt. Det er med andre ord 

transaktionsbaseret. Det er denne viden man typisk bruger når man udarbejder proforma 

regnskaber eller budgetter. Den data der bliver genereret ved at bruge det 

præstationsorienterede paradigme, er derfor vigtigt for de regnskabsbrugere der skal lægge 

budgetter på baggrund af dataene, eksempelvis banker, der skal vurdere om en virksomhed kan 

tilbagebetale et lån. (Elling, 2014, pp. 79-140) 

Det formueorienterede paradigme 

Hvor fokus i det præstationsorienterede paradigme ligger på resultatopgørelsen, ligger fokus i 

formueorienterede paradigme primært på balancen. Virksomheden anses for at være et 

væksthus for aktiver, og resultatopgørelsen anses for at være et residual af de ændringer der er 

i selskabets aktiver, passiver og egenkapital (nettoaktiver). Der er derfor som udgangspunkt 

ikke behov for en resultatopgørelse efter dette paradigme, denne udarbejdes dog for at 

klassificere hvorvidt ændringerne i nettoaktiver skyldes indtægter, omkostninger eller 

overskud. I dette paradigme bruges dagsværdimodellen, hvilket betyder at overskuddet 

tilsvarer ændringen i dagsværdien for en given periode, på baggrund af fremtidige 

nettopengestrømme. (Elling, 2014, pp. 141-194) 

I dette regnskabsparadigme måles værdien af aktiver og passiver ikke til kostpris, men i stedet 

til nutidsværdien af disse. Dette betyder at virksomheden på balancedagen skal finde værdien 

af aktivet, og derefter regulere denne, således at det stemmer til værdien af aktivet på 

balancedagen. Værdireguleringen af aktivet for perioden er derfor den indtægt eller 
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omkostninger, der bliver indregnet i resultatopgørelsen. Nutidsværdien af aktivet kan findes på 

flere måder, men oftest bruges en analyse af fremtidige forventede pengestrømme. (Elling, 

2014, pp. 141-194) 

Hvor det præstationsorienterede paradigme er bagudrettet, og fokuserer på de historiske data, 

er det formueorienterede paradigme fremadrettet, og har fokus på fremtidige pengestrømme 

og forventninger. Dataen der bliver dannet på baggrund af dette paradigme er vigtigt for 

regnskabsbrugerne, for at have en ide om virksomhedens egne forventninger til fremtiden. Det 

kan ligeledes argumenteres for at dette paradigme giver et mere reelt billede af virksomhedens 

værdi på balancetidspunktet. (Elling, 2014, pp. 141-194) 

Fordele og ulemper 

Begge paradigmer har, som det fremgår af ovenstående, forskellige områder de fokuserer på. 

Fordelene og ulemperne ved de forskellige paradigmer kommer primært til udtryk i den type 

data de producerer. Ved at gøre brug af det præstationsorienterede paradigme, får man data 

der tager udgangspunkt i pengestrømmene. Denne type data kan fungere som en form for rå 

data, som regnskabsbrugeren kan bruge til selv at udarbejde deres egne analyser af 

virksomheden. Værdiansættelsen af en virksomhed eller aktie, overlades derfor til 

regnskabsbrugeren selv, og stiller derfor et krav til regnskabsbrugeren, om at have den 

fornødne viden, til at foretage disse analyser. Ved at gøre brug af det formueorienterede 

paradigme, får man data der i større grad er forarbejdet, værdiansættelsen af selskabets aktiver 

er lavet af virksomheden. På baggrund af disse informationer, kan man løbende følge med i 

værdiudviklingen af virksomheden. Dog vil det ikke være muligt at foretage sin egen 

værdiansættelse ud fra disse data. Alt efter brugernes egen kunnen, og ønske om selv at 

foretage analyser af værdien, giver de forskellige paradigmer derfor forskellig værdi. (Elling, 

2014, pp. 168-173) 
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Undersøgelsesspørgsmål 1 

I dette første undersøgelsesspørgsmål vil jeg redegøre for, de primære årsager til at 

begrebsrammen blev opdateret, og hvilke ændringer, dette konkret har ført til. 

Inden jeg kan begynde at redegøre for ovenstående, mener jeg, at det er relevant at forklare 

baggrunden for begrebsrammen, sagt med andre ord, hvem der har udarbejdet den og hvad 

formålet med denne er.  

Begrebsrammen er udarbejdet af IASB, på daværende tidspunkt kaldet IASC, i 1989. IASC blev 

stiftet i 1973, og bestod af revisionsproffessioner fra 9 forskellige lande. IASC havde hovedsæde 

i England. Deres formål var, at harmonisere regnskabspraksis mellem medlemslandene. Dette 

blev primært forsøgt ved, at tage regnskabspraksis der var til stede i nogle af medlemslandene, 

og forsøge, at implementere dem i de andre lande, med hensigt om senere at kunne 

implementere reglerne internationalt, eventuelt med modifikationer. Dette var dog ikke så 

nemt som man kunne håbe, da IASC var en frivillig organisation, og derfor ikke havde nogen 

reelle magtbeføjelser i de forskellige medlemslande. Dette resulterede i, at der oftest blev 

indgået kompromisser på baggrund af den laveste fællesnævner, hvilket resulterede i brede og 

uklare standarder. Dette var særligt gældende, for de medlemslande der i forvejen havde klare 

og specifikke regnskabsstandarder. (Elling, 2014, pp. 73-74)  

For at ændre på dette, indfører IASB i 1989 deres begrebsramme, the conceptual framework. 

Formålet med at indføre begrebsrammen var, at danne et grundlag man kunne udarbejde 

regnskabsstandarder på, der ville være konsistent og veldefineret. Ved at have et konsistent og 

veldefineret grundlag, forventede man at undgå at få brede og uklare standarder. I praksis 

bestod udarbejdelsen af begrebsrammen primært i, at tage kraftig inspiration i den allerede 

gældende begrebsramme, der var udstedt af FASB (Financial Accounting Standards Board), som 

var, og stadigvæk er, den organisation der udsteder de amerikanske regnskabsstandarder US 

GAAP. I lighed med FASB vælger IASB i 2001 at etablere sig selv som en uafhængig fond med 

specifikke formål (Elling, 2014, pp. 73-74): 
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● At udarbejde globale regnskabsstandarder af høj kvalitet i offentlighedens interesse. De 

regnskabsstandarder der skal udarbejdes skal lægge vægt på høj kvalitet, transparens og 

forbedre muligheden for at sammenligne regnskabsinformationer på tværs af 

landegrænser, og derved forbedre regnskabsbrugerens allokeringsgrundlag. 

● Øge brugen af ovennævte regnskabsstander, dette inkluderer at tage højde for at små 

og mellemstore virksomheder har specifikke behov der skal mødes. 

● Sikre at der er sammenhæng mellem nationale regnskabslovgivning og internationale 

regnskabskrav for derved at sikre høj en løsning med høj kvalitet. 

Principbaserede kontra regelbaserede standarder 

Jeg mener, det er relevant, kort at forklare, hvad de grundlæggende forskelle mellem IASB og 

FASB er, da det giver et indblik i hvorfor begrebsrammen specielt er vigtigt for regnskaber der 

aflægges efter de regnskabsstandarder IASB udarbejder.  

Som det er beskrevet ovenfor, tog IASB udgangspunkt i den begrebsramme, der allerede var 

udstedt af FASB, da de første gang udgav deres egen begrebsramme, som grundlag for 

fremtidig udarbejdelse af regnskabsstandarder. Den væsentligste forskel mellem de to 

organisationer er som udgangspunkt, at FASB udarbejder regelbaserede standarder, hvorimod 

IASB udarbejder principbaserede standarder (Elling, 2014, pp. 75-77). 

Forskellen mellem de 2 måder at udarbejde standarder på kan kort beskrives som følgende: 

Regelbaserede standarder udarbejdes med en målsætning om, at der skal udarbejdes regler for 

samtlige situationer, en given standard kan tænkes at vedrøre. Sagt med andre ord, hvis en 

virksomhed står i en situation, hvor denne er usikker på hvorvidt den må indregne, for 

eksempel omsætning, findes der en regel der forklarer hvordan, og under hvilket 

omstændigheder, omsætning skal indregnes. Grundlaget bag denne tankegang, er at 

regnskabsreglerne skal være klare for alle, og der ikke skal være nogen tvivl om hvordan en 

transaktion skal indregnes. Dette eliminerer, i teorien, muligheden for at ledelsen i en 
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virksomhed kan vurdere indregningen af forskellige transaktioner til deres egen favør (Elling, 

2014, pp. 75-77). 

Principbaserede standarder udarbejdes med en målsætning om, at den økonomiske substans af 

transaktioner styrer indregningen og måling i regnskabet. Standarderne er typisk korte og 

præcise, med en præsentation af de væsentlige regnskabsprincipper for standarden. Ligeledes 

er målsætningen beskrevet med en detaljeringsgrad, der forventes at forklare brugeren, hvad 

formålet med standarden er. Karakteristisk for denne type standarder er begrebet substans 

over form, som basalt set går ud på, at det vigtigste for indregning og måling af transaktioner i 

regnskabet, er hvad det reelle formål med transaktionerne har været, og derved sikre sig at 

regnskabet bedst muligt giver et retvisende billede. Hvis en regel som udgangspunkt siger at en 

transaktionen skal indregnes på en måde, men det giver et mere retvisende billede at indregne 

den på en anden måde, kan der argumenteres for at den anden måde skal bruges. (Elling, 2014, 

pp. 75-77) 

Princippet om substans over form kommer blandt andet til udtryk i begrebsrammens paragraf 

1.3 som skriver følgende: 

“To meet the objective of general purpose financial reporting, the Board may sometimes specify 

requirements that depart from aspects of the Conceptual Framework. If the Board does so, it 

will explain the departure in the Basis for Conclusions on that Standard.” 

Som det fremgår af ovenstående, vil der være situationer, hvor The Board kan afvige fra de 

grundlæggende regler i begrebsrammen, for at sikre at regnskabet bedst møder kravene for 

general purpose financial reporting.  

Det relevante ved ovenstående, er for denne opgave den vægt der lægges på substans over 

form som adskiller FASB og IASB. Sagt med andre ord, FASB har regler for alting hvorimod IASB 

har retningslinjer. Det er specielt her værdien af begrebsrammen fra IASB kommer til udtryk. Da 

der ikke findes specifikke regler for alle tænkelige begivenheder og transaktioner, bliver 

begrebsrammen grundstenen for, hvordan transaktioner skal indregnes i regnskabet, såfremt 
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den gældende regnskabsstandard der vedrører området ikke har taget højde for situationen, 

eller i de enkelte tilfælde hvor der ikke findes en regnskabsstandard for området. 

IASB’s organisationsstruktur 

Efter IFRS bliver til en uafhængig fond, kræver det en organisationsstruktur der kan understøtte 

dette. Organisationsstrukturen er løbende blevet forbedret og består i dag af følgende 

afdelinger: 

1. Monitoring Board 

2. IFRS foundation 

3. IASB 

4. IFRS Interpretation Committee 

5. IFRS Advisory Council 

6.  Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) 

Ad 1)  

Monitoring Board blev stiftet i 2009 med det formål, at etablere et formelt link mellem de 

offentlige revisionsmyndighed og de udvalgte trustees som kontrollerer IFRS Foundation. 

Medlemmerne af Monitoring Board består blandt andet af The European Commission, Financial 

Services Agency of Japan, US Securities and Exchange Commission. (IFRS Foundation, 2017) 

Ad 2)  

IFRS Foundation består af i alt 22 medlemmer, hvis primære opgaver består i at udpege 

medlemmerne af IASB, IFRS Interpretation Committee og IFRS Advisory Council. IFRS 

Foundation er ikke direkte involveret i udarbejdelse af standarder, kun indirekte i form af at de 

udpeger medlemmerne af IASB, som udarbejder standarderne. (IFRS Foundation, 2017) 
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Ad 3)  

Som nævnt tidligere er IASBs ansvarsområde at udarbejde regnskabsstandarderne IFRS, som 

relevante virksomheder skal aflægge deres regnskabs efter. Medlemmerne udpeges som 

beskrevet tidligere af IFRS Foundation. (IFRS Foundation, 2017) 

Ad 4)  

IFRS Interpretations Committee består af 14 medlemmer, hvis opgave er at assistere med 

fortolkningen af de regnskabsstandarder IASB udarbejder. Medlemmerne assisterer ved at 

svare på diverse spørgsmål der måtte være til standarderne, og holder oftest møder, der 

broadcastes live, og er tilgængelige for offentligheden. (IFRS Foundation, 2017) 

Ad 5) 

IFRS Advisory Council består af medlemmer fra forskellige organisationer der har interesse i 

IFRS, eksempelvis Deloitte som er et af verdens største revisionsfirmaer. Disse medlemmer 

mødes 2 gange årligt, for at rådgive IASB samt give IASB input fra de organisationer der er 

tilknyttet som medlemmer. (Deloitte, 2019) 

Ad 6)  

ASAF består af 12 medlemmer fra forskellige verdensdele, med det formål at komme med 

inputs til IASB om diverse regional forhold de bør tage højde for i forbindelse med 

udarbejdelsen af deres standarder. (Deloitte, 2019) 

Som det fremgår af ovenstående er der flere forskellige afdelinger der interagerer med 

hinanden, med det formål at sikre at standarderne bliver udarbejdet, og fortolket, på den bedst 

mulige måde. Nedenfor kan ses et billede der giver bedre overblik over hvordan de forskellige 

afdelinger interagerer med hinanden (Deloitte, 2019):  
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Figur 1 kilde: https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf 

IFRS som retskilde 

Som det fremgår af ovenstående har IASB udarbejdet en kontrolleret og veldefineret 

organisation med klare formål. Det er derfor væsentligt at se på hvilken effekt dette har haft på 

deres omverden. Først og fremmest mener jeg, det er relevant at se hvordan de 

regnskabsstandarder der er udarbejdet af IASB fungerer som en retskilde. Dette kommer klart 

til udtryk på den måde EU har valgt at prioritere regnskabsharmonisering. Grundlæggende 

betyder regnskabsharmonisering at reglerne for regnskaber i et EU land bør være det samme 

som reglerne for regnskaber i et andet EU land.  

EU har som udgangspunkt opstillet tre formål med regnskabsharmoniseringen: 
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1. effektiv ressourceallokering 

2. Beskyttelse af investorer 

3. konkurrencehensyn 

Ad 1) 

Det fælles samarbejde i EU tager udgangspunkt i et frit marked på tværs af medlemslandenes 

grænser. Formålet med dette er at optimere den økonomiske velstand. Ifølge grundlæggende 

regnskabsteori, hjælper det frie marked med at allokere ressourcer bedst muligt ud fra 

princippet om mangel, dette gøres ved at virksomheder der mest effektivt forpagter 

ressourcerne bedst muligt, vil have den bedste indtjeningsevne og dermed klare sig bedre end 

de andre virksomheder. For at dette kan lade sig gøre er det dog nødvendigt at der er samme 

regnskabskrav til de forskellige virksomheder. Hvis der derfor er meget forskellige regler i de 

forskellige EU lande, gør det det sværere for de enkelte virksomheder at etablere sig på de 

forskellige markeder, og derved mindskes effektiviteten af ressourceallokeringen. (Elling, 2014, 

p. 70) 

Ad 2) 

Hvis der er forskellige regnskabsregler i de forskellige EU, vil det være svært for investorer at 

investere i virksomheder i andre lande, da de ikke nødvendigvis har samme kendskab til 

reglerne i dette land. Ved at have ens regnskabsregler, sænkes risikoen for investorerne i EU. 

(Elling, 2014, p. 70) 

Ad 3) 

Et frit marked på tværs af de enkelte landegrænser fungerer kun, hvis der ikke er 

konkurrencemæssige fordele ved at etablere sin virksomhed i et specifikt land. Det er derfor 

vigtigt at der ikke er nogen lande der laver regnskabsregler der er meget lempelige i forhold til 

de andre lande. (Elling, 2014, p. 70)  



32 
 

Med udgangspunkt i ovenstående ønskes der i Europa regnskabsharmonisering, hvilket i praksis 

blev implementeret ved hjælp af regnskabsdirektiver. Da direktiver ikke er lige så restriktive 

som en forordning, i og med at de enkelte medlemslande i EU kan tilpasse direktiver til lokal 

lov, havde dette dog ikke den helt tilsigtede effekt. Det skyldes at nogle medlemslande valgte at 

lægge sig mere op af de regnskabsstandarder der var udstedt af IASB og andre medlemslande 

foretrak at tage mere udgangspunkt i FASB. (Elling, 2014, p. 70)  

For at sikre at regnskabsharmoniseringen får den ønskede effekt, etableres der i EU en 

godkendelsesprocedure, som gennem en længere proces resulterer i, at regnskabsstandarne 

bliver godkendt i EU og legaliseres som en del af regnskabsreguleringen (Elling, 2014, p. 71). Det 

interessante er hvilke virksomheder der skal aflægge efter de internationale standarder, da det 

er relevant for hvilke typer af regnskabsbrugere der er til regnskabet, og hvilke informationer 

de som udgangspunkt må kunne tænkes at have behov for.  

Det er forskelligt fra land til land i hvor stor grad der er krav til at man aflægger regnskab efter 

IFRS. Da jeg i min afgrænsning har valgt primært at forholde mig til de regler der er gældende 

for lande i EU, vil jeg tage udgangspunkt heri. Der er dog et officielt interaktivt kort hvor man 

kan se hvad regler gælder for de forskellige lande rundt om i verden på: 

https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#profiles  

Som det fremgår af dette kort, er der for medlemslande af EU krav om at alle eller de fleste 

offentlige virksomheder aflægger efter IFRS, herunder børsnoterede virksomheder og 

finansielle virksomheder. Jeg vil i denne opgave primært fokusere på de børsnoterede 

virksomheder jf. min afgrænsning. Da børsnoterede virksomheder har en bred gruppe af 

regnskabsbrugere, er der mange krav til hvilke informationer de skal rapportere, men brugerne 

vil alt andet lige også have andre informationsbehov end ved mindre og ejer ledede 

virksomheder. Jeg vil i næste undersøgelsesspørgsmål komme nærmere ind på hvad de 

forskellige regnskabsbrugeres informationsbehov er, og hvor der risikerer at opstå konflikter. 
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Ændringerne til begrebsrammen 

Som det fremgår af ovenstående afsnit er der lagt mange kræfter i, at sikre sig at IASB bedst 

muligt kan udarbejde internationale regnskabsstandarder. Formålet med standarderne er 

grundlæggende at give interessenter verden over de bedst muligt informationer, samt 

mulighed for at analysere virksomheder på tværs af lande og brancher. Begrebsrammen er 

essentielt for dette, da det danner grundlaget for at udarbejde de relevante standarder.  

Da begrebsrammen har så stor betydning for de fremtidige standarder der skal udarbejdes er 

det derfor afgørende, at dette er opdateret bedst muligt og danner det bedste grundlag for at 

udarbejde fremtidige standarder. IASB valgte at revidere begrebsrammen da de mente at 

vigtige emner ikke var inkluderet i den originale begrebsramme, og at dele af denne ikke var 

opdateret, til at tage højde for den virkelighed vi lever i i dag (IFRS Foundation, 2017).  

For at rette op på de mangler der mentes at være i den originale begrebsramme, blev denne 

revideret og følgende ændringer blev indført: 

1. Der er tilføjet nye kapitler 

a. Recognition - kapitel 5  

b. Measurement - kapitel 6 

c. Presentation and disclosure - kapitel 7 

d. Concepts of capital and capital maintenance - kapitel 8 

2. Definitionen på aktiver og passiver er blevet opdateret – kapitel 4 

3. Begrebet derecognition er tilføjet i kapitel 5 

4. Begreberne prudence, stewardship, measurement uncertainty og substance over form er 

blevet uddybet. 

Mange af ændringerne og opdateringerne på emnerne har påvirkning på hinanden i 

regnskabet, og jeg vil nedenfor prøve at beskrive hvad ændringerne er og hvordan de påvirker 

hinanden. Bemærk at jeg ikke kommer ind på samtlige ændringer, men vil fokusere på de 

ændringer jeg vurderer er mest relevant for min problemstilling.  
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Nye definitioner for aktiver og passiver 

Definitionen på aktiver og passiver var indeholdt i den originale tekst fra 1989, men er blevet 

opdateret i begrebsrammen i 2018. nedenfor ses de originale definitioner i forhold til de nye 

definitioner: 

Aktiver gammel definition:  

“A resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic 

benefits are expected to the entity” (IFRS Foundation, 2018) 

Aktiver ny definition: 

“A present economic resource controlled by the entity as a result of past events 

An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits” (IFRS 

Foundation, 2018) 

Passiver gammel definition: 

“A present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected 

to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits” (IFRS 

Foundation, 2018) 

Passiver ny definition: 

“A present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events 

An obligation is a duty or responsibility that the entity has no practical ability to avoid” (IFRS 

Foundation, 2018) 

Det er tydeligt at de nye definitioner er opdateret, således at definitionen for et aktiv og passiv 

minder så meget om hinanden som muligt. For aktiverne er den mest væsentlige ændring i 

definitionen, at der ikke længere er et krav om, at fremtidige økonomiske fordele forventes at 

tilflyde virksomheden, men i stedet er det nok, at der er et potentiale for at aktiver kan skabe 

fremtidige økonomiske fordele. Ligeledes er det gældende for definitionen af passiver. Et passiv 
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skal ikke længere anses for at være summen af de økonomiske fordele som virksomheden skal 

overføre, men skal i stedet anses for at være et passiv, såfremt der er obligation eller et ansvar 

som virksomheden ikke har nogen praktisk måde at undgå. kriteriet “no practical ability to 

avoid” bliver ligeledes beskrevet i den projekt summering IFRS Foundation har udgivet, og der 

er følgende 2 situationer der gøre dette gældende: 

(a) “if a duty or responsibility arises from the entity’s customary practices, published policies 

or specific statements - the entity has an obligation if it has no practical ability to act in a 

manner inconsistent with those practices policies or statements. 

(b) if a duty or responsibility is conditional on a particular future action that the entity itself 

may take - the entity has an obligation if it has no practical way to avoid taking that 

action.” (IFRS Foundation, 2018) 

Det væsentlige for passiver er derfor om virksomheden har pligt til at oveføre økonomiske 

ressources, og ikke om de rent faktisk har midlerne, eller forventer at kunne overføre de 

økonomiske ressourcer. 

Recognition og derecognition 

Recognition (indregning) var beskrevet i den oprindelige begrebsramme fra 1989. og indeholdt 

en beskrivelse for hvilke kriterier der skulle være opfyldt, for at indsætning, omkostninger, 

aktiver, passiver eller egenkapital skal indregnes i årsrapporten. Kapitlet er væsentligt længere 

og mere uddybende end den originale beskrivelse. En af de større tilføjelser til kapitlet er 

princippet om derecognition, som beskriver hvornår hele eller dele af et aktiv eller passiv ikke 

længere skal indregnes i årsopgørelsen. Ifølge indregningskriterierne kan genstande kun 

indregnes i regnskabet, hvis de møder definitionen for enten at være en indtægt, omkostning, 

aktiv, passiv eller egenkapital. Kapitlet beskriver endvidere at der er andre kriterier der skal 

være overholdt for at transaktioner kan indregnes i regnskabet. For at transaktioner kan 

indregnes i regnskabet skal de også give regnskabsbrugeren nyttig information. Nyttig 

information defineres således jf. paragraf 5.7 litra a og b: 
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“(a) relevant information about the asset or liability and about any resulting income, 

expenses or changes in equity (see paragraph 5.12-5.17); and 

(b) a faithful representation of the asset or liability and of any resulting income, 

expenses or changes in equity (see paragraph 5.18-5.25).”   

Ud fra ovenstående er der altså 2 kriterier der kan opfyldes før en genstand kan indregnes i 

regnskabet:  

1. Relevance (relevant) 

2. Faithful representation (trofast repræsentation) 

Ad 1) 

Som udgangspunkt er information om aktiver, passiver, egenkapital, indkomst og omkostninger 

relevant for regnskabsbrugeren, der er dog forhold hvor dette ikke er tilfældet. Ifølge 

begrebsrammen kan disse situationer blandt andet være, hvis der er tvivl om hvorvidt et aktiv 

eller passiv eksisterer, eller der er en lav sandsynligheden, for at fremtidige pengestrømme 

tilflyder eller afgår virksomheden på baggrund af aktivet eller passivet. Det kan dog ikke 

udelukkes at informationerne er relevante, til trods for at begge nævnte forhold er gældende. I 

stedet er det en helhedsvurdering af alle de forhold der vedrører aktivet eller passivet om det 

kan anses for at være relevant. Det kan eksempelvis være at der skal suppleres med yderligere 

informationer i noterne, således at regnskabsbrugeren bedst muligt får relevant information. 

Ad 2) 

Trofast repræsentation er beskrevet som et kriterium der skal være overholdt, for at 

informationen kan anses for at være nyttige for regnskabsbrugerne. Ifølge begrebsrammen er 

der flere faktorer der spiller ind i vurderingen om hvorvidt aktiver og passiver opfylder kravet 

om trofast repræsentation. En af de faktorer der bliver beskrevet i kapitlet, er hvorvidt værdien 

af aktivet eller passivet kan måles. Der lægges vægt på, at til trods for at der kan være høj 

måleusikker, behøver dette ekskludere at indregning af et aktiv eller passiv kan give nyttig 
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information til regnskabsbrugeren. Ligeledes foreskrives det, at til trods for at der er høj 

måleusikkerhed, kan dette stadigvæk være den metode der giver den mest trofast 

repræsentation, dog kombineret med yderligere oplysninger i noterne. Der er dog også taget 

højde for at usikkerheden, selv med noter i nogle tilfælde er så høj, at der ikke kan være tale 

om nyttig information for regnskabsbrugeren. 

Measurement  

Measurement (måling) var også inkluderet I den originale begrebsramme fra 1989, men fyldte 

dengang omkring 1 side, og var primært baseret på, at en transaktion ikke kunne indregnes I 

regnskabet hvis den ikke kunne måles præcist. Der var derfor nærmere tale om måling som et 

af kriterierne for indregning, og ikke specifikke metoder til hvordan man kunne indregne 

henholdsvis indkomst, omkostninger, aktiver, passiver og egenkapital. 

I begrebsrammen fra 2018, er kapitlet ca. 20 sider langt og går meget mere I dybden med 

indregningsmetoder som helhed. Som udgangspunkt skal kravene for indregning være 

overholdt for at noget kan indregnes I regnskabet. Kapitel 6 indeholder yderligere krav der skal 

være overholdt før indregning kan finde sted. Først og fremmest er der behov for en 

measurement basis (indregningsmetode). 

Ifølge det nye kapitel 6 er der som udgangspunkt 2 overordnede former for 

indregningsmetoder: 

1. Historic cost (Historisk kostpris) 

2. current value (nutidsværdien) 

Historisk kostpris 

Historisk kostpris indregner en transaktion på baggrund af den omkostning der var forbundet 

med anskaffelsen på anskaffelsestidspunktet. Sagt med andre ord, et aktiv optages I balancen 

til den pris der blev betalt for det, det samme er gældende for et passiv. I tilfælde hvor 

anskaffelsen af et aktiv eller passiv ikke sker på markedsværdi, kan nutidsværdien bruges som 
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værdi ved første indregning. Det er ligeledes beskrevet I kapitlet at finansielle aktiver og 

passiver skal indregnes til amortiseret kostpris. 

Historisk kostpris tager som udgangspunkt ikke højde for ændringer i værdien af et aktiv eller 

passiv, men specifikke forhold er gældende som også er beskrevet I begrebsrammen jf. paragraf 

6.7 og paragraf 6.8: 

6.7 

”The historical cost of an asset is updated over time to depict, if applicable: 

(a) the consumption of part or all of the economic resource that constitutes the asset 

(depreciation or amortisation); 

(b) payments received that extinguish part or all of the asset; 

(c) the effect of events that cause part or all of the historical cost of the asset to be no 

longer recoverable (impairment); and 

(d) accrual of interest to reflect any financing component of the asset.” 

  

6.8 

“The historical cost of a liability is updated over time to depict, if applicable: 

(a) fulfilment of part or all of the liability, for example, by making payments that 

extinguish part or all of the liability or by satisfying an obligation to deliver goods; 

(b) the effect of events that increase the value of the obligation to transfer the economic 

resources needed to fulfil the liability to such an extent that the liability becomes 

onerous. A liability is onerous if the historical cost is no longer sufficient to depict the 

obligation to fulfil the liability; and 

(c) accrual of interest to reflect any financing component of the liability.” 

 

Som det fremgår af ovenstående, skal aktivernes og passivernes værdi kun opdateres, såfremt 

der er begivenheder, der har direkte effekt på dem. Dette er anderledes end tilfælde hvor disse 

er indregnet til nutidsværdi. Det kan ses at ovenstående indregningsmetoder tager 
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udgangspunkt i det præstationsorienterede paradigme, mere om dette i min analyse i 

undersøgelsesspørgsmål 3. 

 

Nutidsværdi 

Aktiver og passiver kan også indregnes i regnskabet ved brug af nutidsværdien. Nutidsværdien 

består i princippet af værdien af aktivet eller passivet på balancedagen, og kan ifølge 

begrebsrammen indregnes ved brug af 3 metoder: 

1. Fair value 

2. Value in use and fullfillment value 

3. Current cost 

Ad 1) 

Fair value udgør som udgangspunkt salgsprisen af aktivet på markedsvilkår. Metoden tager 

udgangspunkt i, at prisen for aktivet på markedsvilkår, er den værdi aktivet, har hvis dette 

sælges. Denne metode er særligt relevant for omsætningsaktiver som varelagre, da disse ejes 

med en forventning om at skulle sælges, hvorfor nutidsværdien af disse må kunne anses for at 

være den forventede salgspris.  

Ad 2) 

Value in use er nutidsværdien af fremtidige forventede pengestrømme, eller andre økonomiske 

fordele som må forventes at tilkomme virksomheden, på baggrund af besiddelsen af et bestemt 

aktiv. Det samme er gældende for fullfulment value som er nutidsværdien af gældsposter. 

Metoderne har ligesom fair value forskellige dele af balancen de egner sig til. Eksempelvis 

egner value in use sig til at værdiansætte nutidsværdien af produktionsanlæg, da disse må 

forventes at generere flere pengestrømme i brug end ved at blive solgt. 

Ad 3) 

Current cost metoden tager udgangspunkt i, hvor meget det ville koste at genanskaffe aktivet. 

Eksempelvis kan et varelager opskrives til værdien af kostprisen på balancedagen. En af 

fordelene ved denne indregningsmetode, er at det kan give et indblik i regnskabets marginer i 

forhold til tidligere års marginer.  
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Generelt om måling 

Foruden ovenstående forklaringer på hvilke indregningsmetoder der findes for transaktioner i 

regnskabet, uddyber det nye kapitel også hvilke overvejelser man bør gøre i forbindelse med 

valg af indregningsmetode. Som jeg selv er kommet ind på, giver det eksempelvis god mening, 

at optage handelsvare til salgspris, da man ejer varerne med henblik på salg. Det giver samtidig 

god mening, at indregne driftsmidler til value in use da aktivet er ejet med henblik på at blive 

brugt, og man må forvente at generere mere indkomst ved at bruge aktivet, end ved at sælge 

aktivet. Jeg vil ikke komme yderligere ind på fordelene og ulemperne ved de forskellige 

indregningsmetoder.  

Kapitlet har endvidere opstillet eksempler på forskellige situationer, og hvordan de forskellige 

indregningsmetoder ville indregne transaktionerne.  

Presentation and disclosure 

Kapitlet “presentation and disclosure” er nyt. Kapitlet indeholder vejledning til hvordan 

indtægter og udgifter skal indeholdes i henholdsvis resultatopgørelsen eller opgørelsen for 

anden totalindkomst. Endvidere beskriver kapitlet hvornår indkomst og omkostninger må 

“genbruges” i resultatopgørelsen hvis de allerede har været oplyst i opgørelsen for anden 

totalindkomst. Udgangspunktet er at dette er tilladt såfremt det giver mere relevant 

information til regnskabsbrugerne, eller en mere trofast præsentation.  

Delkonklusion 

Som det fremgår af elementerne i dette spørgsmål, er der lagt stort fokus på at IASB bedst 

muligt kan udarbejde relevante internationale regnskabsstandarder, med det formål at bedst 

muligt kunne give regnskabsbrugerne nødvendigt data. Det er primært større virksomheder, 

der har pligt til at aflægge efter IFRS, og i mange tilfælde børsnoterede virksomheder, hvorfor 

regnskabet er vigtigt for en stor gruppe mennesker. Endvidere gælder de standarder der bliver 

udarbejdet af IASB praktisk taget som lovgivning, hvilket er en af grundene til 

organisationsstrukturen for IFRS foundation. Endvidere hjælper standarderne med at 

regnskabsharmonisere for de internationale virksomheder i EU.  
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Da regnskabsstandarderne har betydelig indvirkning på store virksomheder, er det vigtigt at 

grundlaget for standarderne er opdateret, og tager højde for de problemstillinger der kan være 

i en verden, hvor vores teknologi konstant bliver opdateret. 

De opdateringer der umiddelbart kunne tænkes, at have den største indflydelse på 

regnskabsbrugerens allokeringsgrundlag, er de opdaterede definitioner på aktiver og passiver, 

samt det opdaterede kapitel om indregning og kapitlet om måling, herunder beskrivelsen af de 

forskellige indregningsmetoder. Dette skyldes primært, at disse ændringer kan have en effekt 

på, hvilke typer af aktiver og passiver der fremadrettet kan, eller skal, indregnes i 

virksomhedernes balance, og hvordan indtægterne og omkostningerne fra disse aktiver og 

passiver skal indregnes i resultatopgørelsen. Jeg vil gå mere i dybden med hvordan disse forhold 

påvirker hinanden i min analyse.   
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Undersøgelsesspørgsmål 2 

Som det fremgår af mit teoriafsnit, består brugerne af en virksomheds regnskab af en bred vifte 

af forskellige grupper, der hver især har deres egne informationsbehov de forsøger at få 

afdækket. Dette er specielt gældende for børsnoterede virksomheder, som oftest er af en 

størrelse, hvor de påvirker deres omverden i væsentligt større grad end de fleste mindre 

virksomheder. Dette kan skyldes mange forhold, men kan eksempelvis være mængden af 

arbejdspladser der stilles til rådighed gennem deres drift, den skat de betaler til staten, eller 

deres rolle som investeringsmulighed, for bare at nævne nogle få. 

Som nævnt i min afgrænsning vil jeg ikke komme ind på samtlige af disse brugergruppers 

informationsbehov, men vil i stedet beskæftige mig med de primære grupper af regnskabet 

som begrebsrammen nævner og beskæftiger sig med jf. paragraf 1.15: 

“The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about 

the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors 

in making decisions relating to providing resources to the entity. Those decisions involve 

decisions about: 

(a) buying, selling or holding equity and debt instruments; 

(b) providing or settling loans and other forms of credit; or 

(c) exercising rights to vote on, or otherwise influence, management’s 

actions that affect the use of the entity’s economic resources.” 

Som det fremgår af ovenstående, fokuserer begrebsrammen primært på at afdække 

informationsbehovet for følgende grupper: 

1. Nuværende og fremtidige investorer 

2. Långivere 

3. Andre kreditorer 
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De forskellige grupper har som nævnt i mit teoriafsnit forskellige interesser i virksomheden, og 

derved også forskellige informationsbehov, som jeg vil komme ind på nedenfor. Når IASB 

beslutter at fokus for begrebsrammen er at afdække informationsbehovet for disse grupper af 

regnskabsbrugere, kan det skyldes flere ting, eksempelvis at man generelt har accepteret at 

hvis disse brugeres informationsbehov er afdækket, er de andre grupper af interessenters 

informationsbehov også dækket. Dette hænger også sammen med, at omkostningerne ved at 

aflægge et regnskab, som udgangspunkt ikke skal overstige den værdi regnskabsbrugeren får 

ud af regnskabet. Dette er et gennemgribende tema i hele begrebsrammen eksempelvis i 

paragraf 2.39: 

“Cost is a pervasive constraint on the information that can be provided by financial reporting. 

Reporting financial information imposes costs, and it is important that those costs are justified 

by the benefits of reporting that information. There are several types of costs and benefits to 

consider.” 

Som det fremgår af ovenstående er det derfor vigtigt, at der ikke er for mange omkostninger 

ved at aflægge regnskabet relativt til den værdi det giver for regnskabsbrugeren. Jeg vil 

nedenfor beskrive informationsbehovet for hver af de 3 grupper af regnskabsbrugere. 

Investorer 

Investorer udgør en gruppe af regnskabsbrugere som direkte har en investering i en 

virksomheds udvikling. Denne gruppe af regnskabsbrugere anses derfor også for at være dem, 

der har den største interesse i at forstå hvordan økonomien i en virksomhed udvikler sig. Dette 

er både gældende for nuværende investorer såvel som fremtidige investorer. 

For at vurdere hvad informationsbehov en investor har, er vi nødt til at tage højde for hvem 

investorer i en virksomhed typisk er og hvad deres formål med deres investering er. Der findes 

mange forskellige investorer i en virksomhed, lige fra “almindelige” mennesker der handler 

med aktier i deres fritid, til pensionsfonde med videre der investerer enorme summer i 

forskellige virksomheder. Det er ligeledes relevant at overveje om investorerne i forbindelse 
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med deres investering får indflydelse på virksomheden, eller om de kun har krav på afkast. Man 

kan dog generalisere og sige, at investorer stiller kapital til rådighed for virksomheden, og 

forventer at få afkast på deres investering enten i form af udbytte eller en stigning i deres 

investeringsværdi. 

For investorerne er der derfor 2 ting der er relevante at tage højde for: 

- Værdien af deres investering eller potentielle investering 

- Hvor godt ledelsen af den relevante virksomhed forvalter de investerede ressourcer 

For at kontrollere værdien af en sin investering, vil en investor typisk agere som aktieanalytiker, 

og udarbejde en værdiansættelse af den virksomhed vedkommende har investeret i. Til at lave 

sin værdiansættelse benytter investoren, aktieanalytikeren sig typisk af proforma regnskaber, 

og sine egne prognoser for virksomhedens fremtidsudsigter. Det kræver historisk data for at 

kunne lade sig gøre (Elling, 2014, p. 82). Endvidere vil en investor, eller aktieanalytiker, have 

behov for at vide hvad virksomhedens egne forventninger er til fremtiden (Plenborg, Kinserdal, 

& Petersen, 2017, pp. 251-253). Jeg vil komme yderligere ind på hvorfor forskellen i de to 

informationstyper, henholdsvis bagudrettet og fremadrettet information, er vigtig I min analyse 

senere. 

Det er relevant at forstå, hvordan investorer foretager deres værdiansættelse af en 

virksomhed. Jeg vil dog ikke gå helt i dybden med dette, da jeg ikke mener, at hele processen er 

relevant for denne opgave. Jeg vil i stedet fokusere på den del af processen der generelt 

beskrives som forecasting. Formålet med forecasting er at estimere værdien af en virksomhed 

på et tidspunkt i fremtiden. Dette foretages som udgangspunkt ved at tage udgangspunkt i 

nuværende tendenser samt at lave forudsætninger om udviklingen. I praksis fungerer dette ved 

at fastsætte visse strategic value drivers, dette er tiltag virksomheden selv kan foretage, for at 

øge deres værdi i fremtiden, eksempelvis at udvide til nye markeder, eller udvikle nye 

produkter. På baggrund af disse beslutninger, forventes det at en virksomhed, vil opnå 

ændringer i deres financial value drivers og financial performance. Financial value drivers er 
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forskellige nøgletal man bruger til at vurdere en virksomheds financial performance, dette kan 

eksempelvis være afkastgraden, stigning i omsætning eller diverse marginer. Ved at tage 

udgangspunkt i disse nøgletal, kan investorer udarbejde prognoser over de forventede 

fremtidige pengestrømme for virksomheden. På baggrund af disse prognoser kan investorer 

udarbejde et estimat af virksomhedens værdi på et givent tidspunkt i fremtiden. Som det 

umiddelbart fremgår af metoden, er den kraftigt afhængig af hvilke skøn, og forudsætninger 

investoren foretager, og indeholder derfor en grad af usikkerhed. Jo flere informationer 

investoren har til rådighed, desto mindre bliver denne grad af usikkerhed. Som med alle andre 

prognoser for fremtiden, er det dog umuligt helt at eliminere usikkerheden i praksis (Plenborg, 

Kinserdal, & Petersen, 2017, p. 253). 

Det andet investorer er interesserede i er, at sikre sig at ledelsen i den relevante virksomhed 

forvalter deres investering tilfredsstillende. For investorerne er det derfor relevant, at den 

information regnskabet stiller til rådighed, kan hjælpe dem med dette. IASB bekræfter 

ovenstående hvilket kan ses i begrebsrammen jf. paragraf 1.4: 

” To make the assessments described in paragraph 1.3, existing and potential investors, lenders 

and other creditors need information about: 

(a) the economic resources of the entity, claims against the entity and 

changes in those resources and claims (see paragraphs 1.12–1.21); and 

(b) how efficiently and effectively the entity’s management and governing 

board3 have discharged their responsibilities to use the entity’s economic 

resources (see paragraphs 1.22–1.23).” 

Behovet for at kontrollere ledelsens arbejde, har eksisteret i lang tid, og problemstillingen er 

også kendt som agent-principal teorien. Problemet opstår i alt sin enkelthed ved, at ledelsen af 

en virksomhed, og virksomhedens ejere, ofte har modstridende interesser. Eksempelvis kan en 

direktør have et ønske om at skabe gode resultater på kort sigt, for så at skifte til et job med en 

højere løn. Ejerne af virksomheden vil derimod ofte have et ønske om langsigtet vækst. Der er 

selvfølgelig mange forskellige eksempler på at ledelsen og ejerne (investorerne) I en 
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virksomhed, har modstridende interesser. Der er udarbejdet mange løsningsforslag til, hvordan 

man bedst muligt får ledelsen til at følge investorernes ønsker, jeg vil dog ikke gå I dybden med 

dem i denne opgave. Dog vil jeg pointere at regnskabet ledelsen aflægger, er essentielt for at 

ejerne kan kontrollere, at deres økonomiske interesser er blevet korrekt varetaget. Dette er 

specielt gældende for de investorer, der ikke har direkte indflydelse på virksomheden. De kan 

ikke være sikre på, at de kan få indført de interne kontroller de ønsker, og er derfor nødsaget til 

at tage udgangspunkt i den information der er offentligt tilgængelig.  

Långivere 

Långivere stiller kapital til rådighed for en virksomhed, og forventer for denne service, samt den 

risiko de løber, at modtaget renter for dette. På mange områder er långivere og investorer ens: 

de stiller begge kapital til rådighed for virksomheden, de ønsker begge afkast på deres 

investering, og de bruger begge proforma regnskaber til deres vurdering af deres investering. 

Den primære forskel er typisk at en långiver ikke opnår indflydelse I virksomhedens daglige 

drift, samt at en långiver ikke ejer en andel af virksomheden. Som det fremgår af disse forskelle, 

vil en eventuel långiver typisk have en interesse i, at sikre sig at den risiko de løber, bliver tilpas 

kompenseret. Da långivere ikke får udbytte eller gager for deres lån, kræver de i stedet renter 

for at løbe risikoen der er forbundet med lånet. Långivere vil derfor typisk være interesserede i 

at udarbejde proforma regnskaber. For långiver har proforma regnskaberne 2 formål: 

1. At udarbejde deres kreditvurdering 

2. At kontrollere om kunden ved lån med længere afdragsprofiler fortsat har samme 

risikoprofil, eller om denne bør reguleres. 

Ad 1) 

Når en bank skal yde et lån til en virksomhed, udarbejder de en analyse af den finansielle 

tilstand i virksomheden, og risikoen for at de mister deres penge. Mere præcis regner de et 

beløb for hvor mange penge de regner med at miste, herefter kan renten tilpasses, for at 

kompensere for denne risiko. I praksis er dette vanskeligt, da der er mange skøn og forhold der 
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skal tages højde for. Jeg vil derfor afgrænse mig til overordnet at forklare hvordan en 

kreditanalyse udarbejdes i teorien, da en specifik gennemgang ville fylde for meget i denne 

opgave, kontra hvor relevant det er for min problemstilling.  

Som nævnt ovenfor udarbejder man ved en kreditvurdering et beløb man regner med at miste, 

expected loss. Udregningen af det forventede tab kan stilles op som følgende (Plenborg, 

Kinserdal, & Petersen, 2017, pp. 371-373): 

expected loss = probability of default (%) x (exposure at default - value of recovery) 

Formlen er i og for sig forholdsvis simpel og kan forklares i 2 led. Først er långiver nødt til at 

vurdere hvor stor risiko der er for at virksomheden, låntager, misligholder deres gæld. Herefter 

skal der laves en vurdering af, hvor meget det konkret koster långiver, hvis virksomheden 

misligholder deres gæld. Omkostningerne for långiver, hvis en virksomhed misligholder deres 

gæld, kan beskrives som forskellen mellem exposure at default minus value of recovery. 

exposure at default udgør det beløb, långiver har til gode på tidspunktet hvor virksomheden 

misligholder deres gæld. Value of recovery udgør det beløb, långiver forventer at kunne få 

tilbage i tilfælde hvor virksomheden misligholder deres gæld. Når långiver kender risikoen for, 

at virksomheden misligholder deres gæld, og hvor meget de forventer at miste i denne 

situation, kan de regne hvor meget de forventer at miste ved at yde et lån til virksomheden 

(Plenborg, Kinserdal, & Petersen, 2017, pp. 371-373).  

Ad 2) 

Ved lån med en lang løbetid, er det relevant for långiver, at kunne justere den rente de 

opkræver, hvis risikoprofilen for virksomheden ændrer sig. I nogle låne aftaler er der 

eksempelvis udarbejdet krav til virksomheden, for at de kan forlænge deres lån. Dette skyldes 

at långiver ikke ønsker at tage for lidt i renter, såfremt der er forhold der tydligt indikerer en 

ændring i virksomhedens risikoprofil. For løbende at kunne foretage justeringer af renten, er 

det nødvendigt for långiver, at de har adgang til de nødvendige informationer. 
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Andre kreditorer 

De to andre interessentgrupper, udgør grupper der hver især kan have en lang løbetid på deres 

investering. Andre kreditorer, består som navnet beskriver, af andre grupper af kreditorer, 

typisk leverandører af varer eller tjenesteydelser til en kunde. Dette kan være alt fra kreditorer 

der indgår direkte i en virksomheds værdikæde, i form af leverandører af varer, til kreditorer 

som en virksomhed kun handler med i et småt omfang. De fleste virksomheder vil i deres 

handelsbetingelser på B2B niveau, have kredittider som skal overholdes, disse tider kan variere 

fra få dage til flere måneder. Sammenlignet med lån eller direkte investeringer i virksomheden, 

er løbetiden på disse kreditter dog kort. Dette betyder, at det vigtige for kreditorerne er 

hvorvidt virksomheden kan betale sin gæld i takt med at den forfalder, da de i modsætning til 

banker ikke har flere år til at inddrage deres tilgodehavende. Andre kreditorer vil derfor i større 

grad have behov for, at sikre at selskabet er likvidt på kort sigt. De har derfor behov for 

informationer der kan dække disse behov. Typisk vil den information være at finde i en 

opgørelse af virksomhedens pengestrømme.  

Der er selvfølgelig nogle kreditorer, der agerer som samarbejdspartnere med virksomheden, 

disse vil naturligvis også have en interesse i, at virksomheden på langt sigt vokser, så de kan 

have mere samhandel. I dette tilfælde vil kreditoren have en interesse i, at vurdere 

virksomhedens udvikling på sigt, og ville i sådanne tilfælde have behov for den samme type 

oplysninger som investorer og långivere. 

Sammenlignelighed 

For alle de ovenstående grupper af interessenter er der et behov for at kunne sammenligne 

virksomheder. For investorerne er det vigtigt at kunne sammenligne en virksomhed med en 

anden, for at kunne vurdere, hvilken virksomhed de skal investere deres penge i. For långivere 

er der et behov for, at vide hvordan virksomheden klarer sig i forhold til andre virksomheder i 

samme branche. For de andre kreditorer er det vigtigt, at kunne vurdere, om en virksomhed 

kan betale sine regninger til tiden, uden at de behøver at foretage en hel omskrivning af de 

regnskabstal, der er til rådighed.  
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Ovenstående er bare nogle af mange eksempler på hvorfor det er vigtigt for regnskabsbrugeren 

at kunne sammenligne regnskaber fra forskellige virksomheder. For at dette kan lade sig gøre, 

er det nødvendigt at tallene i et regnskab, betyder det samme som tallene i et andet regnskab, 

eller indeholder en forklaring på hvordan tallene skal tolkes. Det er derfor, der findes et afsnit 

om den anvendte regnskabspraksis i regnskaber, hvis formål er at forklare hvilke 

indregningsmetoder der er brugt, til at indregne tallene i regnskabet. Ved hjælp af disse 

informationer er det muligt for de forskellige regnskabsbrugere, at tage højde for eventuelle 

forskelle når, de har behov for at sammenligne forskellige virksomheder. 

Delkonklusion 

Som det fremgår af ovenstående har de forskellige grupper af regnskabsbrugere behov for 

forskellige informationer. Fælles for dem alle, er at de ønsker at få afkast på deres investering. 

For investorerne er der tale om en direkte investering i virksomheden, for långiverne er der tale 

om, lånet de stiller til rådighed for virksomheden, og for de andre kreditorer er det varerne eller 

ydelserne der får afsat, hvoraf kredittiden kan være en væsentlig faktor, for om salget finder 

sted. De forskellige brugere har forskellige tidshorisonter, og modeller de opererer efter, hvilket 

er grunden til, at de har behov for forskellige informationer. For at lave de analyser der er 

behov for, har de brug for historiske oplysninger, til at vurdere virksomhedens fremtid, men der 

er samtidig et behov for at kende virksomhedens egen vurdering af fremtiden, hvilket 

eksempelvis kan udledes af nutidsværdien på aktiver optaget til dagsværdi med udgangspunkt i 

fremtidige pengestrømme. 

Det er umuligt at specialisere informationerne til en af grupperne, uden at det har en effekt på 

de andre grupper. Det er derfor nødvendigt at se på hvordan ændringerne nævnt i 

undersøgelsesspørgsmål 1 påvirker de informationer grupperne af regnskabsbrugere har til 

rådighed, dette vil jeg komme yderligere ind på i undersøgelsesspørgsmål 3. 
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Undersøgelsesspørgsmål 3 

For at analysere hvordan opdateringerne til begrebsrammen påvirker de forskellige grupper af 

regnskabsbrugere, er jeg nødt til at gå i dybden med, hvorledes de forskellige ændringer 

påvirker den information som regnskabsbrugeren har rådighed til. Ud fra dette kan jeg 

sammenholde påvirkningen med den information de forskellige grupper af regnskabsbrugere 

har behov for.  

Bagudrettet og fremadrettet data 

Som det fremgår af undersøgelsesspørgsmål 2, har investorerne, långiverne og andre kreditorer 

behov for forskellige informationer. Som udgangspunkt vil jeg dele de informationer regnskabet 

stiller til rådighed op i 2 kategorier: henholdsvis bagudrettet og fremadrettet data. Hver type af 

data ligger sig op af hvert sit regnskabsparadigme. Som det er beskrevet i mit teoriafsnit, er det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme transaktionsbaseret og tager udgangspunkt i de 

transaktioner der har været i løbet af regnskabsperioden. Fokus ved brug af det 

præstationsorienterede paradigme er at forklare virksomhedens økonomiske udvikling, på 

baggrund af de transaktioner der har været i året, og bruge matchingprincippet til at aflejre 

periodiseringer i balancen. Det formueorienterede regnskabsparadigme tager derimod 

udgangspunkt i nutidsværdien af henholdsvis aktiver og passiver. Der findes forskellige metoder 

til at finde nutidsværdien af et aktiv eller passiv, men typisk opgøres disse på baggrund af 

forventede fremtidige pengestrømme. Formålet med at bruge det formueorienterede 

paradigme, er at vurdere selskabets samlede nettoaktiver (egenkapital) på balancetidspunktet 

på baggrund af værdien af henholdsvis aktiver og passiver. Som det er beskrevet i teoriafsnittet 

er der teoretisk set ikke behov for at have en resultatopgørelse ud fra det formueorienterede 

paradigme, denne udarbejdes dog for at forklare ændringerne i nettoaktiver i løbet af perioden. 

Det ville endvidere være problematisk at gøre brug af det dobbelte bogholderi uden at have 

både en resultatopgørelse og en balance. 

 Som det fremgår af ovenstående, er henholdsvis bagudrettet og fremadrettet data tilknyttet til 

hvert sit regnskabsmæssige paradigme. Dette er vigtigt at forstå, for at kunne analysere 
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hvordan de enkelte ændringer i begrebsrammen, kan påvirke regnskabsbrugerens 

allokeringsgrundlag, samt forstå rationalet for disse ændringer. De forskellige 

regnskabsparadigmers effekt på informationen i regnskabet, finder primært sted fordi hvert 

paradigme bruger forskellige indregningsmetoder. Disse indregningsmetoder påvirker derfor 

den information der er tilgængelig for regnskabsbrugerne. Jeg vil nedenfor gå i dybden med 

hvordan de forskellige indregningsmetoder producerer forskellig information til 

regnskabsbrugerne. 

Indregningsmetoder 

Som det fremgår af det nye kapitel i begrebsrammen er der forskellige indregningsmetoder der 

kan gøres brug af. Distinktionen over hvilke indregningsmetoder der tager udgangspunkt i det 

præstationsorienterede paradigme, og hvilke der tager udgangspunkt i det formueorienterede 

paradigme er tydeligt i den måde kapitlet er opdelt. Indregningsmetoderne under Historisk 

kostpris tager udgangspunkt i det præstationsorienterede paradigme, hvorimod 

indregningsmetoderne under nutidsværdien tager udgangspunkt i det formueorienterede 

paradigme. Ud fra dette kan jeg konkludere, at IASB anerkender at hvert af paradigmerne kan 

have sin nytte, til trods for at begrebsrammen som udgangspunkt tager udgangspunkt i det 

formueorienterede paradigme. Det væsentlige at huske på i denne forstand, er at 

begrebsrammen er grundlaget for hvordan de forskellige standarder udarbejdes, samt at de 

udarbejdede standarder afgør, hvorledes specifikke grupper af transaktioner skal indregnes i 

regnskabet. Begrebsrammen tillader derfor med inklusionen af forskellige indregningsmetoder, 

at den mest optimale indregningsmetode kan bruges for en specifik regnskabsgruppe. 

Eksempelvis kan en standard udarbejdes for immaterielle anlægsaktiver udarbejdes, der 

foreskriver at disse skal indregnes til nutidsværdien.  

Ultimativt er det regnskabsstandarderne IASB udarbejder på baggrund af begrebsrammen, der 

afgør hvorledes en transaktion skal indregnes til historisk kostpris eller nutidsværdi. Jeg vil 

nedenfor gennemgå forskellene mellem de forskellige indregningsmetoder, og hvilke 

informationer de producerer til regnskabsbrugerne. 
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Historisk kostpris 

Som beskrevet i mit teoriafsnit kommer indregningsmetoden historisk kostpris fra det 

præstationsorienterede paradigme, og er en bagudrettet indregningsmetode. Historisk kostpris 

indregner, efter definitionerne beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 1, værdien af et aktiv eller 

passiv, til den kostpris der blev betalt for aktivet eller passivet i forbindelse med anskaffelsen af 

dette. Eksempelvis vil produkter med henblik på videresalg indregnes på varelageret til deres 

anskaffelsesværdi. Har en forhandler eksempelvis købt 40 bærbare computere til kr. 10.000 

stykket, ville dette aktiveres på forhandlerens varelager med en samlet værdi på kr. 400.000. 

Efterfølgende sælger forhandleren en af computerne til kr. 15.000, og indregner omsætning på 

kr. 15.000, og omkostning på kr. 10.000 svarende til den historiske kostpris ved 

anskaffelsestidspunktet, hvilket giver et overskud på kr. 5.000 som indregnes i egenkapitalen. 

Herefter udgør varelageret kr. 390.000. I dette eksempel har jeg ikke taget højde for moms og 

skatter, samt forklaret passiv siden af udregningen. Dette skyldes, at jeg primært ønsker, at 

undersøge, hvilken information regnskabsbrugerne får ud af denne indregningsmetode. Det der 

umiddelbart giver mest værdi for regnskabsbrugerne ved denne indregningsmetode, er 

muligheden for at analysere forskellige marginer. I mit eksempel får regnskabsbrugeren indsigt 

i, at selskabet har et dækningsbidrag på kr. 5.000 for hvert solgt computer, hvilket svarer til en 

dækningsgrad på 50 %. Ved et større produktmix vil regnskabsbrugerne ikke få kendskab til 

dækningsgrad på baggrund af hvert enkelt produkt, men i stedet som helhed for det samlede 

produktmix. Det essentielle er dog at historisk kostpris tillader regnskabsbrugerne at udregne 

vigtige nøgletal, til at udarbejde regnskabsanalyser og proforma regnskaber. Dette tillader 

ligeledes regnskabsbrugeren at sammenholde nøgletallene for et regnskabsår, men nøgletal for 

tidligere regnskabsår. Denne type af information er nødvendig for at kunne udarbejde sin 

regnskabsanalyse, samt proforma regnskaber, som kan bruges til yderligere analysebrug som 

nævnt i undersøgelsesspørgsmål 2. Nutidsværdi som indregningsmetode giver nogle andre 

informationer som også kan være relevant for regnskabsbrugerne, som jeg vil komme ind på 

nedenfor. 
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Nutidsværdi 

Som det fremgår af min gennemgang i undersøgelsesspørgsmål 2, definerer begrebsrammen 3 

indregningsmetoder der kan bruges til at vurdere nutidsværdien af et aktiv eller passiv.  

1. Fair value 

2. Value in use and fullfillment value 

3. Current cost 

Ad 1) 

Fair value tager, som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 1, udgangspunkt i værdien et aktiv på 

baggrund salgsværdien på markedsvilkår. Hvis man tager udgangspunkt i mit eksempel med 

forhandleren af computere, ville aktivet skulle indregnes i balancen til kr. 15.000 stykket i 

stedet for kr. 10.000. Dette ville betyde en samlet aktivmasse ved anskaffelsestidspunktet på kr. 

600.000. Uden yderligere regnskabsmæssig regulering, ville dette betyde en stigning i 

egenkapitalen på kr. 200.000 blot ved anskaffelsen af computerne. Bogføringsmæssigt kan 

transaktionen være forskellig alt efter om der er tale om køb på kredit eller kontant. I følgende 

eksempel vil jeg prøve at forklare købet på kredit. Forhandleren får aktiver der indregnes til kr. 

600.000 og får i samme øjeblik en gæld til kreditoren på kr. 400.000. Dette giver en ubalance på 

kr. 200.000 som er en stigning i nettoaktiver, hvilket betyder at disse sidste kr. 200.000 bliver 

bogført på egenkapitalen. I praksis er der umiddelbart krav til, at opskrivninger skal indregnes 

på en særlig post under egenkapitalen, da disse ikke er realiseret endnu. I modsætning til den 

historiske kostpris giver denne metode ikke mulighed for at regne marginer på baggrund af 

årets transaktioner, da denne metode er fremadrettet. Det giver dog regnskabsbrugerne 

information om hvilken omsætning de kan forvente vil tilflyde selskabet. Da fair value er 

forskelligt fra produkt til produkt, giver metoden også et mere nøjagtigt billede af forventede 

fremtidige pengestrømme end historisk kost gør, såfremt der er mere end 1 produkt. Dette kan 

forklares ved at fair value beregnes for hvert enkelt produkt i virksomheden, i stedet for på 

baggrund af en dækningsgrad for det samlede produktmix. Eksempelvis har en virksomhed et 
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varelager på 10 computere af kr. 10.000 og 10 fjernsyn til kr. 5.000 optaget til historisk kostpris 

betyder det at varelageret er udgør kr. kr. 150.000. computere sælges for kr. 15.000 og 

fjernsynet for kr. 10.000. Dette betyder altså at der er en dækningsgrad på 50 % på computerne 

og 100 % på fjernsynene. Af tidligere års regnskaber har regnskabsbrugerne regnet en 

dækningsgrad på 50 %, ved et varelager på kr. 150.000 vil de derfor vurdere at dette kan 

realiseres for i alt kr. 225.000. I dette tilfælde kan varelageret dog forventes at blive indfriet til 

kr. 250.000. regnskabsbrugerne kan derfor forvente et fremtidigt overskud på kr. 100.000 i 

stedet for kr. 75.000. Ved at bruge fair value metoden får regnskabsbrugerne derfor en bedre 

ide om hvad de kan forvente fra fremtiden, end hvis de tog udgangspunkt i deres egen 

udregning. Da metoden er fremadrettet indeholder den selvfølgelig risiko for, at de skøn der er 

foretaget, ikke stemmer overens med hvad der kommer til at ske i fremtiden, og der er derfor 

usikkerhed involveret med dette. 

Ad 2) 

Value in use og fulfillment value er som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 1 en 

indregningsmetode der tager udgangspunkt i de pengestrømme henholdsvis et aktiv eller 

passiv vil generere i fremtiden. Denne indregningsmetode er, som beskrevet, oftest set i 

forbindelse med værdiansættelsen af anlægsaktiver, hvor fair use primært ses i forbindelse 

med omsætningsaktiver. Der kan selvfølgelig være undtagelser til denne regel. Value in use 

forsøger at finde brugsværdien af et aktiv, eksempelvis et produktionsanlæg. 

Produktionsanlægget vil formentlig skabe flere positive pengestrømme ved at blive taget i brug, 

end hvis man valgte at sælge dette. Hvis dette ikke er tilfældet giver det ikke mening at beholde 

aktivet i stedet for at sælge det. Ved at gøre brug af value in use, forsøger man derfor at 

værdiansætte aktivet på baggrund af nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme. Regnskabsbrugerne får derfor virksomhedens egen vurdering af de fremtidige 

forventede pengestrømme fra aktivet. Hvis et aktiv indregnes til value in use betyder det 

ligesom med fair value metoden, at der teoretisk set sker en stigning i virksomhedens 

nettoaktiver ved købet af aktivet, til trods for at denne stigning ikke er realiseret endnu. 
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Fremadrettet skal værdien af aktivet reguleres til dagsværdi på balancetidspunktet. Hvis der er 

fald i dette indregnes det i resultatopgørelsen som nedskrivninger på aktivet. Da metoden er 

fremadrettet er det ikke muligt at sammenholde udsving i værdien af aktivet på baggrund af 

årets transaktioner.  

Denne metode kan ligesom fair value metoden sammenlignes med hvordan aktivet ville 

indregnes ved brug af historisk kostpris. Ved brug af historisk kostpris skulle aktivet have været 

indregnet i balancen, med de omkostninger der har været til anskaffelse og installation. 

Herefter ville aktivet skulle afskrives i løbet af årene, afskrivningerne ville teoretisk set fungere 

således, at der er en sammenhæng mellem omsætningen og omkostningerne. Det bliver igen 

tydeligt at metoderne der gør brug af nutidsværdien prioriterer balancen, hvorimod historisk 

kostpris prioriterer resultatopgørelsen. For begge metoder er der dog indhold af skøn ved 

indregning af anlægsaktiver, ved brug af value in use er der skøn i de forudsætninger der 

foretages, for at forudsige de fremtidige pengestrømme. Ved historisk kostpris er der en 

vurdering af, hvordan anlægsaktivet skal afskrives, eksempelvis lineært, og over hvor mange år, 

eller i takt med forbruget, samt værdiansættelse af en scrap-værdi. nutidsværdien giver 

regnskabsbrugerne virksomhedens egen vurdering af fremtidige pengestrømme, hvorimod 

historisk kostpris tillader regnskabsbrugerne, at udarbejde deres egne forventninger for 

fremtidige pengestrømme. 

Ad 3) 

Current cost er, som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 1, en metode der tager udgangspunkt 

i værdien af den nuværende kostpris for et aktiv eller passiv, i stedet for den historiske kostpris. 

Denne værdiansættelse er på anskaffelsestidspunktet det samme som historisk kostpris, og 

giver kun en forskel efterfølgende. Ved at værdiansætte aktiver til current cost, får 

regnskabsbrugeren informationer om hvad aktivets værdi er, hvis det skulle genanskaffes på 

nuværende tidspunkt. Dette er primært hvis der er sket store udsving i kostprisen for et aktiv, 

da det i disse tilfælde kan give regnskabsbrugeren en bedre vurdering af fremtidige marginer i 

regnskabet. Hvis en virksomhed eksempelvis købte computere for kr. 10.000 stykket, med 
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fremadrettet skal betale kr. 12.000 for disse, og deres salgspris ikke ændrer sig, har det en stor 

effekt på dækningsgraden. 

Definitionen af aktiver og passiver 

Foruden opdateringerne af indregningsmetoder, har der også været ændringer i definitionen på 

aktiver og passiver. Hvor indregningsmetoderne har en effekt på hvordan aktiver og passiver 

skal indregnes i regnskabet, og derfor har en effekt på den information der er tilgængelig for 

regnskabsbrugerne, har ændringerne i definitionen på aktiver og passiver en anden effekt på 

regnskabet. Definitionerne for aktiver og passiver er yderst relevante, da disse afgør, hvad der 

kan eller skal indregnes i regnskabet. Hvis en transaktion ikke overholder kravene for om det er 

et aktiv eller et passiv, kan denne ikke indregnes i virksomhedens balance.  

Den primære forskel på de nye og gamle definitioner er, at det ikke længere skal være en 

forventning til fremtidige pengestrømme, men at det i stedet er nok, at der er et potentiale for 

fremtidige pengestrømme. Dette betyder umiddelbart at transaktioner der tidligere ikke har 

været tilladte at indregne i en virksomheds balance, nu kan være tilladte at indregne i 

virksomhedens balance. Det er dog nødvendigt at huske på det opdaterede kapitel 5, der stiller 

yderligere krav før noget kan indregnes i regnskabet. Til trods for at en transaktion møder den 

nye definition for et aktiv eller et passiv, er det ikke ensbetydende med at denne må indregnes i 

balancen. Det kræver også at transkationen overholder kravene om indregning i kapitel 5, med 

andre ord skal den information det giver regnskabsbrugerne, overholde kravene om at være 

relevant og en trofast repræsentation. Som gennemgået i undersøgelsesspørgsmål 1 er der 

forskellige vurderinger, for hvornår disse kriterier er overholdt. Jeg vil komme yderligere ind på 

dette i undersøgelsesspørgsmål 4.  

Det væsentlige for ændringerne i definitionen for et aktiv og passiv i dette 

undersøgelsesspørgsmål er, at disse ændringer har en effekt på hvad der kan indregnes i 

regnskabet, og de forskellige indregningsmetoder har en effekt på hvordan det skal indregnes i 

regnskabet. 
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Effekten for regnskabsbrugerne 

Med udgangspunkt i den analyse der er lavet i ændringerne ovenfor, kan jeg sammenholde 

dette med de informationer jeg har etableret de forskellige grupper af regnskabsbrugere har 

behov for jf. undersøgelsesspørgsmål 2. Jeg vil nedenfor gennemgå effekten for hvert af de 3 

grupper af regnskabsbrugere i forhold til deres behov. 

Investorer 

Som det er beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 2, har investorer behov for både bagudrettet 

data til at udarbejde proforma regnskaber, samt fremadrettet data i form af virksomhedernes 

egne vurderinger til fremtiden. Dette skyldes primært at proforma regnskaberne bruges til 

investorernes værdiansættelse af virksomheden, samt at kontrollere, at deres investering giver 

det afkast de selv havde forventet. 

Hvis jeg sammenholder dette med den effekt ændringerne i begrebsrammen har på den 

information der er tilgængelig for investorerne, kan jeg konkludere, at begrebsrammen gør det 

muligt at udarbejde standarder, der tillader regnskaber at indeholde både bagudrettet og 

fremadrettet data. Der er allerede forskel på hvordan forskellige transaktioner skal indregnes i 

balancen ud fra de gældende regnskabsstandarder. Ved at specificere at nogle 

indregningsmetoder er bedre end andre alt efter situationen, tillader begrebsrammen at IASB 

bedst muligt kan udarbejde standarder, der regulerer regnskabsaflæggelsen således, at 

regnskabsbrugerne får de bedst mulige informationer. Opdateringerne til begrebsrammen må 

derfor vurderes at stemme overens med de behov som investorerne har. 

Långivere 

Som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 2 har långivere, ligesom investorer, et behov for at 

kunne udarbejde proforma regnskaber til deres kreditanalyse af virksomheder de overvejer at 

låne penge til. Ligesom investorerne har långiverne typisk deres penge investeret i 

virksomheden en længere periode.  
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Når jeg sammenholder dette med ændringerne til begrebsrammen, kan jeg konkludere det 

samme som for investorerne, primært at de forskellige indregningsmetoder tillader, at der 

bliver udarbejdet standarder, der bedst muligt imødekommer regnskabsbrugernes 

informationsbehov. 

En væsentlig forskel på långivere og investorer er dog, at långiver har en større interesse i at se 

tallene der ville fremgå af et likvidationsregnskab, med andre ord hvilken værdi virksomheden 

havde hvis den skulle likvideres på dagen. Dette skyldes at långivere baserer deres 

kreditanalyse på det forventede tab i tilfælde hvor virksomheden misligholder deres gæld. I 

teorien er der ikke noget problem, i at opgøre værdien af et aktiverne og passiverne i en 

virksomhed til deres likvidationsværdi, der er dog 2 årsager til at dette ikke sker. For det første 

kan man argumentere for om det er tale om en trofast repræsentation ved at indregne 

aktiverne til deres værdi ved likvidation, hvis der er tale om at virksomheden er going concern. 

For det andet vil aktiver typisk have en lavere værdi ved likvidation end ved forbrug, da dette 

resulterer i at anlægsaktiver værdiansættes i regnskabet efter fair value i stedet for value in 

fulfillment. Långivere vil derfor ikke som udgangspunkt, have adgang til disse informationer 

direkte fra regnskabet, og må i stedet estimere disse selv. Dette skyldes dog ikke 

begrænsninger i indregningsmetoderne i begrebsrammen. 

Andre kreditorer 

Som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 2 har kreditorerne ofte en større interesse i at have 

kendskab til at en virksomheds pengestrømme for perioden, for at kunne vurdere hvorvidt 

virksomheden kan betale deres regninger i takt med at de forfalder. Der er selvfølgelig andre 

indikatorer for dette end pengestrømme, eksempelvis kan nævnes forholdet mellem 

omsætningsaktiver og gældsforpligtelser. Med andre ord er der for denne gruppe af 

regnskabsbrugere er større behov for bagudrettet information, hvilket kan findes ved at bruge 

historisk kostpris som indregningsmetode. 
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Ændringerne i begrebsrammen tillader indregning til historisk kostpris, og sikrer derfor at IASB 

kan udarbejde standarder der bruger historisk kostpris. Der er derfor ikke noget problem, i 

forhold til at standarder kan udarbejdes, således at de tager højde for kreditorernes 

informationsbehov.  

Usynlige aktiver 

Som nævnt i mit afsnit om de nye definitioner for aktiver og passiver, påvirker opdateringen 

ikke hvordan ting skal indregnes i regnskabet, men hvilke ting der kan indregnes i regnskabet. 

Dette er relevant da de analyser regnskabsbrugerne benytter sig af, bliver mere nøjagtige desto 

mere information der er tilgængeligt. Muligheden i begrebsrammen for kunne indregne flere 

aktiver og passiver i virksomhedernes balance, kan muliggøre at aktiver og passiver der tidligere 

ikke har kunnet indregnes i regnskabet, nu kan indregnes. 

Når man ser værdien af børsnoterede virksomheder, baseret på deres aktier, er der typisk en 

forskel mellem værdien af aktierne og værdien i virksomheden. Der er mange årsager til at 

denne forskel eksisterer, en af dem der typisk bliver nævnt er dog usynlige aktiver (Elling, 2014, 

pp. 230,231). Usynlige aktiver er defineret som aktiver et selskab har, men ikke kan indregne i 

balancen. Eksempler på usynlige aktiver kan være knowhow i en virksomhed, eller forskning 

som ikke har ledt til et endeligt produkt, og derfor er omkostningsført med det samme. Dette 

kan give et misledende billede af virksomhedens reelle værdi, og forstyrre resultatopgørelsen 

for regnskabsperioden. En af de primære årsager til at usynlige aktiver opstår, er at de ikke 

møder de krav der stilles for immaterielle aktiver. Eksempelvis kan en medicinsk virksomhed 

have forsket i noget, som ikke endte med at give dem et omsætteligt produkt, omkostningerne 

skal derfor føres i resultatopgørelsen med det samme. Den viden virksomheden har opnået 

gennem deres forskning kan dog danne grundlag for nye projekter eller assistere i andre 

projekter, og vil derfor have effekt langt ude i fremtiden. I den forstand har virksomheden et 

aktiv der ikke fremgår af deres balance.  

Hvis denne typer af aktiver kunne indregnes i balancen ville det give regnskabsbrugerne et 

bedre grundlag for at lave deres analyser. Jeg vil komme nærmere ind på denne problemstilling 
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i undersøgelsesspørgsmål 4, hvor jeg analyserer hvordan IAS 38 ville være påvirket, hvis det 

ændringerne til begrebsrammen blev implementeret i denne standard.  

Delkonklusion 

Opdateringerne til begrebsrammen tager ikke alene udgangspunkt i et enkelt 

regnskabsparadigme, men tager højde for at begge paradigmer giver forskellige nyttige 

informationer til regnskabsbrugerne. Ved ikke at isolere sig til et paradigme, tillader 

begrebsrammen at IASB kan udarbejde standarder der bedst muligt giver regnskabsbrugerne 

den information de har behov for. Det er dog ikke altid muligt at mødes alle 

regnskabsbrugernes ønsker, hvilket kan ses i og med långivere selv er nødt til at vurdere 

virksomhedens værdi ved likvidation, da dette oftest ikke er det mest retvisende billede af 

virksomhedens værdi. 

Ændringerne i begrebsrammen har dog en begrænset effekt på regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag, da disse ændringer ikke påvirker de gældende standarder. Det er derfor 

kun meget få situationerne hvor ændringerne kommer til at være afgørende for hvordan 

transaktioner skal indregnes i regnskabet, primært i situationer hvor der ikke findes en 

standard. Ændringerne vil derfor ikke have en omgående effekt på regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag, men vil i stedet have en effekt på langt sigt ved at påvirke fremtidige 

standarder. For at undersøge hvordan dette eventuelt kunne påvirke standarderne, har jeg 

valgt at tage udgangspunkt i IAS 38 i undersøgelsesspørgsmål 4, hvor jeg vil analysere hvilken 

effekt ændringerne til begrebsrammen kunne have, hvis de skulle implementeres for 

standarden.  
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Undersøgelsesspørgsmål 4 

Når man udarbejder regnskaber der følger IFRS, er det først og fremmest de udarbejdede 

standarder, der bestemmer hvorvidt en transaktion skal optages i regnskabet. Herefter kigger 

man på begrebsrammen såfremt der ikke findes en standard, hvilket er meget sjældent. 

Begrebsrammen er dog grundlaget de forskellige standarder bliver udarbejdet, eller opdateret, 

ud fra. Ændringerne til begrebsrammen vil derfor ikke have en effekt for regnskabsbrugerne, før 

de gældende standarder bliver opdateret, ved brug af den nye begrebsramme. For at se hvilken 

effekt ændringerne kan have på regnskabsbrugerne, er det derfor nødvendigt at analysere 

hvilken effekt ændringerne på begrebsrammen kan have, ved at analysere hvordan en standard 

eventuelt kunne blive ændret efter den nye begrebsramme. For at besvare dette har jeg taget 

udgangspunkt i IAS 38 som vedrører immaterielle anlægsaktiver. Dette skyldes blandt andet 

problemstillingen ved usynlige aktiver som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 3, samt det 

faktum at jeg mener, standard kunne blive væsentlig påvirket af ændringerne i 

begrebsrammen, dette vil uddybe i løbet af min analyse. 

Kort om IAS 38 

IAS 38 er den standard der vedrører immaterielle anlægsaktiver, med undtagelse af specifikke 

immaterielle anlægsaktiver som er bedre uddybet i andre standarder, eksempelvis finansielle 

instrumenter, der er beskrevet i IAS 32. Standarden er originalt udarbejdet i 2001 og udskiftede 

IAS 9 der behandlede udviklingsomkostninger, IAS havde selv udskiftet en ældre standard der 

var udarbejdet tilbage i 1978.  Standarden blev sidst opdateret i 2014, samt mindre ændringer 

som følge af andre standarder som IFRS 16 der nu varetager leasing (IFRS Foundation, 2004). 
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Standardens opbygning fremgår af indholdsfortegnelsen, men de mest væsentlige områder 

fremgår i følgende rækkefølge: 

1. Scope 

2. Definitioner 

3. Indregning og måling 

4. Indregning af en omkostning 

5. Måling efter indregning 

6. Levetid 

7. Afskaffelse af aktivet 

Ad 1) 

Standarden beskriver kort hvilke transaktioner den er gældende for, samt hvilke den ikke er 

gældende for. Dette område må antages ikke at blive påvirket af ændringerne til 

begrebsrammen. 

Ad 2) 

Standarden definerer begreberne der fremgår af standarden, herunder definitionen på et aktiv 

som følgende  jf. paragraf 8: 

“An asset is a resource: 

(a) Controlled by an entity as a result of past events; and 

(b) from which future economic benefits are expected to flow to the entity.” 

Som det fremgår af ovenstående, tager dette udgangspunkt i den gamle definition for et aktiv. 

Dette betyder at ændringerne til begrebsrammen, kunne forventes at have effekt på denne del 

af standarden. Foruden definitionen på et aktiv defineres endvidere uselful life (levetiden) som 

følgende jf. paragraf 8: 
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“useful life is : 

(a) the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or 

(b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an 

entity.” 

Denne definition bliver yderligere beskrevet senere i standarden. De sidste 2 kriterier der skal 

være gældende for immaterielle aktiver er henholdsvis identifiability (identificerbarhed), med 

andre ord at aktivet kan identificeres særskilt, og control (kontrol). Definitionen for 

identificerbarhed fremgår som følgende jf. paragraf 12: 

“An asset is identifiable if it either: 

(a) Is separable, ie is capable of being separated or divided from the entity and sold, 

transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related 

contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; 

or 

(b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are 

transferable or separable from the entity or from other rights and obligations.” 

Der fremgår ikke en klar definition for kontrol i standarden, men simplificeret betyder begrebet 

kontrol at virksomheden skal kunne kontrollere de fremtidige pengestrømme fra aktivet, hvilket 

typisk sker i form af patenter med videre, dog uden at dette er et krav. 

Ad 3) 

Standarden beskriver kravene for at et immaterielt aktiv kan indregnes og måles i regnskabet. 

For at et immaterielt aktiv kan indregnes i regnskabet er der ifølge standarden 2 krav der skal 

være overholdt. For det første skal aktiver overholde reglerne for et immaterielt aktiv, som 

beskrevet ovenfor. For det andet skal det opfylde indregningskriterierne. Indregningskriterierne 

er beskrevet i 3 afsnit, den mest væsentlige værende paragraf 21 som lyder som følgende: 
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“An intangible asset shall be recognised if, and only if: 

(a) it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the 

asset will flow to the entity; and 

(b) the cost of the asset can be measured reliably.” 

Endvidere skal indregning første gang ske i regnskabet på baggrund af kostprisen. 

Som det fremgår, er denne definition på indregningskriteriet baseret på den gamle definition i 

begrebsrammen, hvorfor der eventuelt kunne være nogle ændringer til denne del af 

standarden.  

Dette afsnit beskriver endvidere de 2 stadier man klassificerer forskning i: henholdsvis research 

phase (forskningsfasen) eller development phase (udviklingsfasen). 

forskningsfasen er det stadie forskning befinder sig i til at starte med, under dette stadie kan 

omkostninger ikke aktiveres som et immaterielt aktiv. Forskning defineres som værende i 

forskningsfasen når virksomheden ikke kan demonstrere, at forskningen vil generere fremtidige 

økonomiske fordele. Eksempler på forskning der klassificeres som værende i forskningsfasen 

kan være forskning i ny viden. 

Når forskning kan klassificeres som værende i udviklingsfasen må omkostningerne til aktivet 

aktiveres i virksomhedens balance. For at forskning kan klassificeres som værende i 

udviklingsfasen foreskriver standarden jf. paragraf 57 følgende krav der skal være overholdt: 

“An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal 

project) shall be recognised if, and only if, an entity can demonstrate all of the following: 

(a) the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for 

use or sale. 

(b) its intention to complete the intangible asset and use or sell it. 

(c) its ability to use or sell the intangible asset. 
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(d) how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other 

things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the 

intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the 

usefulness of the intangible asset. 

(e) the availability of adequate technical, financial and other resources to complete the 

development and to use or sell the intangible asset. 

(f) its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during 

its development.”  

Der er som det fremgår 7 forskellige kriterier der skal være opfyldt før omkostningerne til 

forskning kan aktiveres som et immaterielt aktiv. Primært sikrer disse kriterier at virksomheden 

kan vise at aktivet kan skabe fremtidige økonomiske fordele, og at virksomheden har de 

fornødne midler til at færdiggør aktivet, og derfor kan forvente, at modtage de fremtidige 

økonomiske fordele. 

Ad 4) 

Som udgangspunkt foreskriver standarden at en omkostning som vedrører immaterielle 

transaktioner, ikke skal aktiveres men i stedet skal indregnes som en omkostning, men mindre 

specifikke forhold er gældende jf. paragraf 68:  

“Expenditure on an intangible item shall be recognised as an expense when it is incurred unless: 

(a) it forms part of the cost of an intangible asset that meets the recognition criteria (see 

paragraph 18-67); or 

(b) the item is acquired in a business combination and cannot be recognised as an intangible 

asset. If this is the case, it forms part of the amount recognised as goodwill at the 

acquisition date (see IFRS 3)” 
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Hvis en omkostning møder kravene for et immaterielt anlægsaktiv, skal den derfor som 

udgangspunkt aktiveres. Det der kan være vanskeligt, er dog at møde alle de krav der er for 

immaterielle aktiver.  

Ad 5) 

Standarden beskriver de forskellige metoder der bruges til at måle værdien af aktivet efter det 

er optaget i regnskabet. I lighed med det nye kapitel af begrebsrammen tillader standarden at 

værdien af immaterielle aktiver måles til historisk kostpris, eller nutidsværdien. 

Ad 6) 

Ifølge standarden, skal en virksomhed vurdere levetiden på deres immaterielle aktiv, og 

hvorvidt denne levetid opgøres. Eksempelvis kan der være tale om år, men det kan også være 

produktion af enhed der er den begrænsende faktor. Det er også muligt at et immaterielt aktiv 

ikke har en levetid, i sådanne tilfælde kan man ikke afskrive på aktivet, men må i stedet gøre 

brug af nutidsværdi eller nedskrivningstests. 

Ad 7) 

Standarden beskriver hvornår et aktiv ikke længere skal indregnes i regnskabet. Ud fra paragraf 

112 fremgår følgende: 

“An intangible asset shall be derecognised: 

(a) on disposal; or 

(b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal” 

Som det fremgår af ovenstående, er der også her tale om, at aktivet ikke længere skal 

indregnes når der ikke forventes fremtidige ikke økonomiske fordele, kontra når der ikke 

længere er potentiale for fremtidige økonomiske fordele. 



67 
 

Forskelle 

Som det kan ses ud fra min grove gennemgang af standarden, er det en del forskelle mellem IAS 

38, og de nye definitioner der fremgår af begrebsrammen. På nogle punkter har standarden dog 

været forud for begrebsrammen, dette kommer til udtryk i at der findes et afsnit om 

derecognition, som på tidspunktet for standardens udarbejdelse ikke eksistere som koncept i 

begrebsrammen. De 2 områder der primært giver anledning til at skulle opdateres, er 

definitionen på aktiver, samt indregning og måling. Jeg vil nedenfor komme ind på hvorfor jeg 

mener der kunne være mulighed for at opdatere disse områder. 

Definitionen på aktiver 

Det område der først giver anledning til ændringer, er definitionen på et aktiv. Ifølge IAS 38 skal 

et immaterielt have forventede fremtidige økonomiske fordele, og ikke blot et potentiale for 

fremtidige økonomiske fordele. Dette er væsentligt for specifikke typer af virksomheder, 

primært videns tunge virksomheder, hvor en stor del af selskabets aktiver består af 

immaterielle aktiver, i form af viden der kommer fra forskning. Et eksempel kan være 

medicinalvirksomheder. Når en medicinalvirksomhed begynder forskning inden for ny medicin, 

kan der ikke nødvendigvis forventes fremtidige økonomiske fordele ved denne forskning, 

hvorfor kravene for at forskningen kan aktiveres som et immaterielt aktiv ikke er overholdt. 

Hvis definitionen fra et immaterielt aktiv i stedet bliver ændret til at der skal være et potentiale 

for fremtidige økonomiske fordele, ville mere forskning møde kriterierne for at kunne 

klassificeres som et immaterielt aktiv.  

Problemstillingen ved at ændre definitionen af et immaterielt aktiv, til kun at kræve et 

potentiale for fremtidige økonomiske fordele for virksomheden, er at ”potentiale” er et meget 

bredt begreb. Eksempelvis vil forskning i ny medicin have et potentiale for at lede til ny viden, 

som kan bruges til at udvikle ny medicin, som kan sælges for en profit. Så snart der starter ny 

forskning, er der derfor et teoretisk potentiale for at økonomiske fordele vil tilgå virksomheden 

i fremtiden, på baggrund af forskningen. Hvis dette er nok til at indregne omkostningerne som 

et aktiv i balancen, og disse derfor ikke behøver at blive udgiftsført, tillader det virksomheder 
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kraftigt at manipulere regnskabstallene, så de er fordelagtige for dem. Dette er problematisk 

for regnskabsbrugerne, der har brug for så nøjagtige informationer som muligt. En ændring i 

definitionen på et immaterielt aktiv vil dog ikke alene tillade at omkostninger bliver aktiveret i 

balancen, da der samtidig er indregningskrav mv. der skal overholdes. 

Indregning og måling 

Udover at standarden definerer hvad et immaterielt aktiv er, stiller den også krav udover dette, 

der skal være overholdt for at omkostninger kan aktiveres som et immaterielt anlægsaktiv. 

Først og fremmest skal det være sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 

virksomheden, og endvidere skal omkostningerne der vedrører aktivet kunne måles pålideligt. 

Hvis standarden bliver opdateret efter den nye begrebsramme, vil jeg forvente at dette også 

inkluderer at kravet om fremtidige økonomiske fordele bliver opdateret, således at potentialet 

for fremtidige økonomiske fordele er nok til at aktivet kan indregnes.  

Det er dog her nødvendigt at tage højde for at begrebsrammens kapitel 5 vedrørende 

indregning og måling er blevet væsentligt opdateret i forhold til tidligere, og det opdaterede 

kapitel indeholder gennemgående forklaringer for, hvornår noget kan indregnes i regnskabet, 

specifikt når der er tale om nyttig information for regnskabsbrugerne. Som beskrevet i 

undersøgelsesspørgsmål 2, kræver dette at informationen både er relevant og er en trofast 

repræsentation. Det er derfor nødvendigt at disse begreber skrives ind i en opdatering af IAS 

38, og tager højde for dette. Det centrale spørgsmål for en opdatering for denne del af 

standarden må derfor være: Hvilken information er mest nyttig for regnskabsbrugeren? 

Først og fremmest skal informationen som sagt være relevant, og der skal derfor vurderes 

hvorvidt det er relevant for regnskabsbrugeren om omkostningerne bliver aktiveret. I 

begrebsrammen bliver det beskrevet, at relevans tager udgangspunkt i sandsynligheden for 

fremtidige pengestrømme tilflyder virksomheden. Hvilket umiddelbart stemmer overens med 

kravet om at fremtidige økonomiske fordele skal forventes at tilgå virksomheden. Den største 

forskel er at det i begrebsrammen bliver beskrevet at information godt kan være relevant for 
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regnskabsbrugerne, til trods for at der er meget lav sandsynlighed for at fremtidige 

pengestrømme vil tilflyde virksomheden. Da der ikke er givet et konkret svar i begrebsrammen 

på hvor stor sandsynlighed der skal være, vil det kræve en længere analyse af de specifikke 

immaterielle aktiver at vurdere hvornår det kan være relevant at indregne et aktiv, til trods for 

at der er lav sandsynlighed for, at fremtidige pengestrømme vil tilflyde virksomheden. 

Endvidere skal informationen give en trofast repræsentation, hvilket tager udgangspunkt i at 

værdien af aktivet skal kunne måles korrekt. Som det er beskrevet i begrebsrammen handler en 

trofast repræsentation om hvorvidt værdien af et aktiv eller passiv kan måles pålideligt. Som 

det senere fremgår af begrebsrammen, er der overordnet 2 forskellige indregningsmetoder, 

historisk kostpris og nutidsværdien. IAS 38 tillader indregning af begge metoder, men 

foreskriver dog at immaterielle anlægsaktiver der har en levetid som ikke kan bestemmes, skal 

gøre brug af nutidsværdien. Som udgangspunkt har IAS 38 derfor allerede taget højde for at 

værdien af et aktiv skal kunne måles korrekt, før dette kan optages i regnskabet.  

Både for relevans og trofast repræsentation beskriver begrebsrammen at det kan være relevant 

at kræve supplerende oplysninger i noterne, eller i nogle tilfælde kun at nævne informationer i 

noterne. Det kan derfor diskuteres om en opdatering af IAS 38 kunne give mulighed at indregne 

specifikke immaterielle aktiver i balancen, med krav om der skal være yderligere oplysninger i 

noterne i regnskabet. En anden løsning kunne være muligheden for at skrive oplysninger om 

immaterielle aktiver, som forskning, i noterne. På den måde kan man tillade oplysning om 

forskning der kan være relevant, men har stor usikkerhed tilknyttet.  

Ovenstående vurdering af hvornår noget bør skrives om i noterne i regnskabet, kan endvidere 

være relevant for de 2 stadier IAS 38 definerer forskningsprojekter kan være i, henholdsvis 

forskningsfasen eller udviklingsfasen. Da begrebsrammen lægger op til, at det skal vurderes 

hvorvidt information er nyttig for regnskabsbrugerne, som kriterium for hvornår transaktioner 

kan indregnes i regnskabet, er der som udgangspunkt ikke noget der kræver at definitionen på 

de 2 faser skal opdateres. Hvorvidt de stadigvæk afspejler virkeligheden for specifikke 

immaterielle aktiver i dag, kan jeg ikke svare på uden at lave en dybdegående undersøgelse i 
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dette. Det relevante for min opgave er at disse ikke nødvendigvis behøver at blive opdateret 

alene med udgangspunkt i opdateringerne i begrebsrammen. 

Effekten for regnskabsbrugerne 

Som det fremgår af ovenstående er det primært definitionen på et aktiv, samt kriterierne for 

indregning der kunne være opdateringer til, såfremt man tog udgangspunkt i den nye 

begrebsramme. Men ville disse opdateringer påvirke den information der er tilgængelig for 

regnskabsbrugerne? 

Først og fremmest ville en opdatering af definitionen på et aktiv som beskrevet, tillade at flere 

omkostninger bliver aktiveret som aktiver i balancen. Dette bliver dog reguleret af kravene om 

at informationen skal være nyttig for regnskabsbrugerne, før den må indeholdes i regnskabet. 

Hvorvidt yderligere aktivering af immaterielle anlægsaktiver er relevant for brugeren, varierer 

fra aktiv til aktiv, og kræver som sagt en længere analyse af de specifikke tilfælde. Alternativt 

kunne jeg prøve at analysere hvilken type af information det giver regnskabsbrugerne, altså 

hvorvidt der er tale om fremadrettet eller bagudrettet data, men IAS 38 tillader i forvejen 

indregning efter både historisk kostpris og nutidsværdi, hvorfor det igen bliver en vurdering af 

hvilken metode der giver den mest nyttige værdi for regnskabsbrugerne. Uden at udarbejde en 

dybere analyse af specifikke situationer kan jeg ikke komme med en bedre vurdering af hvordan 

dette påvirker regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag, andet end at den opdaterede 

begrebsramme lægger vægt på at regnskabsbrugerne skal have den bedst mulige information 

til rådighed. 

Delkonklusion 

Som det fremgår af min analyse er det svært at forudsige præcis hvordan ændringerne i 

begrebsrammen kommer til at påvirke eksisterende standarder. Jeg har med udgangspunkt i 

IAS 38, forsøgt at se hvordan opdateringerne til begrebsrammen kunne påvirke denne, og 

hvilken effekt det ville have for regnskabsbrugeren.  
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De nye definitioner i begrebsrammen på aktiver har umiddelbart en stor effekt, da kravet om at 

fremtidige økonomiske fordele kan forventes at tilgå virksomheden, ikke længere er gældende. 

Denne effekt bliver dog umiddelbart reguleret af de opdaterede krav til indregning, som først 

og fremmest foreskriver at den information der indregnes i regnskabet skal være nyttig for 

regnskabsbrugerne. Kravene for hvornår noget kan indregnes i regnskabet er derfor mindre 

fokuseret på definitionen på hvornår der er tale om et aktiv, og er i stedet fokuseret på hvorvidt 

den information det giver regnskabsbrugerne er nyttig. 

Som udgangspunkt betyder dette at der umiddelbart at eksisterende standarder burde ændres 

på baggrund af den nye begrebsramme, men fokus vil fortsat være på at regnskabsbrugerne får 

den bedst mulige information. Opdateringerne i begrebsrammen er altså udarbejdet på en 

sådan måde, at opdateringen i aktiver og passiver tillader indregnings af flere transaktioner i 

regnskabet, men dette er reguleret med kravene om at informationen skal være nyttig for 

regnskabsbrugerne. hvis man antager at standarderne er udarbejdet med det formål at give 

regnskabsbrugerne det bedst mulige allokeringsgrunlag, vil opdateringerne i begrebsrammen 

som udgangspunkt ikke ændre hvad standarderne tillader at indregne, i stedet vil nye 

vurderinger af den nytte informationerne giver regnskabsbrugerne påvirke standarderne. 

Eksempelvis hvis undersøgelser viser at det er mest nyttigt for regnskabsbrugerne, at alle 

omkostninger til forskning aktiveres i balancen.  
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Undersøgelsesspørgsmål 5 

Den opdaterede begrebsramme har først effekt for regnskabsaflæggerne i 2020 men har 

allerede fra vedtagelsen haft effekt for regnskabsaflæggerne. Begrebsrammen danner grundlag, 

for alle de standarder der bliver udarbejdet af IASB, og er derfor en vigtig grundsten i 

international regnskabsrapportering. Begrebsrammen blev opdateret, da IASB mente der var 

vigtige emner der ikke var inkluderet i den originale begrebsramme (IFRS Foundation, 2018), 

samt at dele af denne havde behov for at blive opdateret. De opdateringer der umiddelbart så 

ud til at have størst effekt på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag, var opdateringerne til 

definitionen på aktiver og passiver, samt opdateringen af kapitlet om indregning. Effekten af 

disse ændringer har dog ikke umiddelbart effekt på regnskabsbrugerne nu og her, men på 

længere sigt gennem de opdateringer der eventuelt måtte komme til regnskabsstandarderne, 

eller nye standarder. Dette skyldes primært at regnskabsstandarderne fra IASB effektivt gælder 

som lov for større virksomheder i EU. 

Regnskabsbrugernes informationsbehov er som udgangspunkt forskelligt fra gruppe til gruppe, 

men der er både behov for at have bagudrettet og fremadrettet data. Disse typer af data 

stammer som udgangspunkt fra hvert sit regnskabsparadigme: bagudrettet fra det 

præstationsorienterede paradigme og fremadrettet fra det formueorienterede paradigme 

(Elling, 2014). For investorerne er det vigtigt at have begge typer af data for bedst muligt at 

kunne lave deres analyser, hvilket ligeledes af gældende for långivere til deres 

kreditvurderinger (Plenborg, Kinserdal, & Petersen, 2017). Andre kreditorer har primært behov 

for bagudrettet data og informationer om virksomheders pengestrøm. Alle disse forhold er der 

taget højde for i den opdaterede begrebsramme der tillader indregnings af transaktioner både 

på baggrund af historisk kostpris og nutidsværdien. Opdateringerne til begrebsrammen har 

betydet at flere transaktioner kan defineres som værende henholdsvis aktiver og passiver, men 

dette betyder ikke umiddelbart at virksomheder kan indregne alt i balancen. Dette skyldes at 

kapitlet om indregning er blevet opdateret og gennemgående beskriver at transaktioner ikke 

kan indregnes i regnskabet, hvis ikke den information de giver regnskabsbrugerne er nyttig. 
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Fokus i den nye standard er derfor mere på hvorvidt informationerne i regnskabet er nyttige for 

regnskabsbrugerne, og ikke hvordan transaktioner defineres. 

Da opdateringerne til begrebsrammen primært kommer til at have effekt, ved at påvirke 

fremtidige standarder. Vurderede jeg at det var relevant at se på hvordan dette eventuelt 

kunne påvirke en eksisterende standard. Jeg valgte at tage udgangspunkt i IAS 38, da der er 

mange videns tunge virksomheder der ikke kan indregne deres immaterielle anlægsaktiver, da 

de ikke møder de nuværende krav til indregning. Jeg forsøgte at vurdere hvordan den nye 

definition af aktiver ville påvirke denne standard, og kom frem til at flere transaktioner kan 

klassificeres som immaterielle anlægsaktiver efter den nye definition af aktiver, men der var 

fortsat var begrænsninger for indregning, nu i form af hvorvidt informationen var nyttig for 

brugeren. Eksempelvis kan det vurderes at transaktioner kan være svære at måle, enten fordi 

det er svært at estimere omkostningerne for aktivet, eller fordi værdien af fremtidige 

pengestrømme ikke kan estimeres. I sådanne tilfælde er det svært at sætte en grænse for 

hvornår de informationer regnskabsbrugerne får ud af indregning er nyttige, og ville kræve en 

større undersøgelse. Det vigtige er dog at fokus er flyttet til at skulle bringe den mest nyttige 

information til regnskabsbrugerne. 

Som det fremgår af ovenstående, har opdateringerne til begrebsrammen ikke haft en effekt på 

regnskabsbrugernes informationsgrundlag endnu. Dette skyldes som beskrevet at effekten 

primært kommer til at ske, i forbindelse med opdateringen af regnskabsstandarder i fremtiden. 

Hvorledes dette påvirker regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag er svært at vurdere, uden at 

lave en analyse af samtlige regnskabsstandarder, men som den nye begrebsramme er 

beskrevet, er fokus flyttet fra at definere transaktioner til at have mere fokus på, at værdien er 

nyttig for regnskabsbrugerne. Dette må alt andet lige betyde at fokus er, at give 

regnskabsbrugerne det bedst mulige allokeringsgrundlag, men dette kan ikke vurderes uden at 

se hvordan de nye standarder ser ud. 
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Konklusion 

Jeg valgte at skrive mit speciale om ændringerne til begrebsrammen, da jeg mente det var 

relevant at undersøge hvorledes ændringerne i begrebsrammen ville påvirke 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Dette mente jeg var relevant, da regnskabet er en de 

informationskilder som regnskabsbrugerne vurderer giver dem den mest nødvendige 

information (PwC, 2017). Da begrebsrammen er grundstenen for udarbejdelsen af de 

internationale regnskabsstandarder, IFRS, var mit udgangspunkt at ændringer til 

begrebsrammen kunne have en effekt på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Jeg valgte 

derfor at undersøge om der var tale om eventuel negativ effekt, positiv effekt eller ingen effekt 

på allokeringsgrundlaget. 

Når jeg sammenholder regnskabsbrugernes behov med ændringerne med udgangspunkt i de 2 

regnskabsparadigmer, kan jeg som udgangspunkt konkludere at der ikke er ændringer i 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. Dette skyldes at begrebsrammen tillader at der 

udarbejdes regnskabsstandarder ud fra både det formueorienterede regnskabsparadigme og 

det præstationsorienterede paradigme, alt efter hvilket paradigme der giver regnskabsbrugerne 

det mest nyttige information. Hvilket umiddelbart er kendetegnet for de opdateringer der har 

været til begrebsrammen: Definitionerne på aktiver og passiver er blevet mere åbne, og tillader 

derfor som udgangspunkt indregning af flere transaktioner i regnskabet, dette reguleres dog af 

et krav om at informationen skal være nyttig for regnskabsbrugerne. Dette kom jeg ligeledes 

frem til da jeg prøvede at se hvordan ændringerne til begrebsrammen eventuelt kunne påvirke 

IAS 38. Som udgangspunkt er IAS 38 forholdsvis specifik med hvad der må indregnes i balancen 

som et immaterielt aktiv, dette skyldes til dels at den tager udgangspunkt i den gamle definition 

at et aktiv. Jeg mente derfor at ændringer til definitionen af et aktiv, kunne have en effekt på 

hvad der kunne indregnes. Til trods for at den nye definition af aktiver umiddelbart tillader 

indregning af flere aktiver i balancen som immaterielle aktiver, reguleres dette af kravet om at 

informationen skal være nyttig for regnskabsbrugeren. Igen kom jeg frem til at fokus primært er 

hvornår information er nyttig for regnskabsbrugerne. 



75 
 

Da ændringerne primært kommer til at have effekt på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag 

ved at påvirke fremtidige standarder, kan jeg konkludere at effekten på regnskabsbrugernes 

allokeringsgrundlag på kort sigt er minimal. Dette skyldes at de gældende standarder fortsat 

gælder, og der findes meget få områder der ikke er reguleret af en standard. På langt sigt er det 

svært at sige hvordan regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag bliver påvirket, kravet om at 

information skal være nyttig kræver at man laver en analyse af alle de gældende standarder, for 

at se hvordan de eventuelt måtte ændre sig. Det er derfor ikke muligt for mig at konkludere 

effekten af på regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag på langt sigt, jeg kan dog konkludere at 

transaktioner skal være nyttige før de må indregnes i regnskabet, hvilket alt andet lige må være 

positivt for regnskabsbrugerne. 
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Perspektivering 

Jeg har valgt at fokusere på hvordan ændringerne i begrebsrammen generelt ville påvirke 

regnskabsbrugernes allokeringsgrundlag. I den forbindelse er jeg kommet frem til at det er 

svært at vurdere, uden at analysere hvorledes de enkelte standarder hver især bliver påvirket af 

ændringerne. Det kunne derfor være relevant at gå endnu mere i dybden med en enkelt 

standard, så man kan se på de transaktioner denne vedrører og hvilke specifikke situationer 

ændringerne kunne have en effekt på.  

Et andet forhold der bliver nævnt flere gange i begrebsrammen er de omkostninger der er ved 

at skulle udarbejde oplysninger. og det kunne være relevant at undersøge de omkostninger 

regnskabsudarbejderne har, ved at skulle opfylde alle de krav der er til regnskaberne, og hvor 

meget det koster virksomhederne at udarbejde de oplysninger der bliver krævet af dem, i 

forhold til den værdi det giver regnskabsbrugerne. Dette kunne eventuelt gøres for et enkelt 

område i standarden, eller på baggrund af opdateringerne til begrebsrammen. Således kunne 

man estimere omkostningerne af ændringerne for regnskabsudarbejder, og sammenholde 

dette med den værdi regnskabsbrugerne får ud af dette. En sådan opgave vil dog være utrolig 

kompleks, men resultatet kunne være spændende. 
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