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1. Indledning 

Hvordan kan ekstern finansiel rapportering forbedres? Problemstillingen har interesseret forskere, 

offentlige myndigheder og erhvervslivet gennem det 20. århundrede, og er fortsat et stærkt debatteret 

emne. Hvorvidt der er tale om en forbedring afhænger, ifølge Sunder (2016), af hvilken 

brugergruppes behov der tages i betragtning. Et gennemgribende karakteristikum for aktørerne på 

markedet for ekstern finansiel information er, at disse har heterogene informationsbehov, (Arrow, 

1950) som udspringer fra disses primære opgaver, varierende kompetenceniveau, adgang til 

alternative informationskilder og lignende. Muligheden for at udarbejde generelle regnskabsmæssige 

principper, der under ét kan opfylde brugernes heterogene informationsbehov, synes derfor væsentligt 

indskrænket. Af samme årsag fordrer udviklingen af sådanne principper nødvendigvis, at der 

fokuseres på én brugergruppes særegne behov. (Cascino et al., 2014) 

Idet der ikke var udviklet en generel og almen anerkendt regnskabsteori, udarbejdede The 

International Accounting Standards Board (IASB) i 1989 en overordnet referenceramme til brug for 

regnskabsudarbejdelsen, for at skabe et internationalt fælles grundlag. Referencerammen danner det 

teoretiske fundament ved udarbejdelsen og implementering af de principbaserede internationale 

regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS). (Elling, 2014, s. 76-77) I 

fagsprog benævnes referencerammen også som Begrebsrammen. Deri definerer IASB de primære 

regnskabsbrugere som aktieinvestorer, långivere og andre kreditorer. Ud fra disse brugeres 

heterogene informationsbehov betvivles det dog, at IASB herudfra kan udlede generelle principper, 

der optimerer nytteværdien af den eksterne finansielle rapportering for alle. (Cascino et al., 2014) 

Nærværende afgangsprojekt tager derfor udgangspunkt i en snæver definition af regnskabsbrugerne, 

og fokuserer på aktieinvestorernes informationsbehov. 

Begrebsrammen har længe været genstand for en intens debat, som omfavner teoretiske og praktiske 

problemstillinger for ekstern finansiel rapportering. Siden den eksisterende begrebsramme blev 

udarbejdet i 1989, har værket i mange år ikke været underlagt en proces for ajourføring eller 

genovervejelser, til trods for en stigende kompleksitet i den virkelighed begrebsrammen nedsætter 

principper for. En kompleksitet der både ses internt i virksomhederne, for eksempel ved en udbredelse 

af afledte finansielle instrumenter, men også blandt aktieinvestorerne, hvor teknologi har øget 

tilgængeligheden af data for virksomheder over hele verden, og samtidig gjort det muligt at indsamle 

disse hurtigere. Videreudviklingen af begrebsrammen igangsattes først i 2004 i forbindelse med 

konvergensprojektet mellem IASB og FASB, (Elling, 2014, s. 76) hvilket resulterede i en opdatering 
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af niveauerne for formålet med finansiel rapportering samt de kvalitative karakteristika herfor, mens 

den resterende del henstod uændret. Af samme årsag mødte IASB igennem de efterfølgende år en 

øget efterspørgsel efter et projekt, som havde til formål at skabe en mere konsistent og praktisk 

anvendelig begrebsramme, hvorfor et sådan blev prioriteret fra 2012. (IASB, 2015a, s. 6) Resultat 

heraf blev, at IASB i maj 2015 sendte et udkast til en ny begrebsramme i offentlig høring, som bl.a. 

introducerer principper for valg af måleattribut, klassifikation og præsentation samt øger fokus på 

prognoseopgaven. (Kuhner og Pelger, 2015) 

Genbehandlingen af begrebsrammen har skabt mulighed for, at de principper der igennem tiden har 

været underlagt kritik potentielt kan ændres, hvorfor revurderingen har givet anledning til flere 

videnskabelige artikler og studier vedrørende begrebsrammens særskilte elementer og teoretiske 

forankring. Heriblandt har en del kritik fokuseret på IASBs udbredelse af den dagsværdibaserede 

regnskabsaflæggelse, som følger af at begrebsrammen oprindeligt hævdes at være baseret på det 

formueorienterede regnskabsparadigme. (Elling, 2014, s. 76) Imidlertid har det vist sig at være 

vanskeligt at finde klare regnskabsteoretiske beviser for, at den dagsværdibaserede tilgang skaber 

større nytteværdi for aktieinvestorerne end den hidtidige transaktionsbaserede regnskabsaflæggelse. 

(Hitz, 2007) Seneste bidrag inden for regnskabsforskning indikerer, at den transaktionsbaserede 

tilgang medfører større nytteværdi for aktieinvestorerne. (Basu og Waymire, 2010; Botosan og 

Huffman, 2015) Argumenter imod dagsværdi har primært været rettet mod måden hvorpå 

regnskabsposterne kan måles til dagsværdi, og indeholdt en bekymring for overdreven volatilitet i 

virksomhedens resultat. (Penman, 2007) Derfor behandles nytteværdien af begrebsrammens 

principper set ud fra aktieinvestorernes perspektiv i dette projekt. 

På baggrund af den seneste regnskabsforskning, som antyder, at aktieinvestorernes 

informationsbehov ikke opfyldes tilfredsstillende igennem begrebsrammes principper, findes det 

relevant at undersøge, hvilke forbedringsforslag der potentielt kan stilles til begrebsrammen ud fra 

aktieinvestorernes perspektiv. 

2. Problemformulering 

Afgangsprojektet arbejder ud fra nedenstående problemformulering. 

Hvordan kan IASBs udkast til en ny begrebsramme forbedres med henblik på at forøge 

årsregnskabets nytteværdi for aktieinvestorerne? 
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Problemet undersøges ud fra de fire følgende underspørgsmål. 

Indledningsvist undersøges det hvilke opgaver aktieinvestorerne søger at løse, samt hvilke 

informationer de efterspørger i årsregnskabet til brug herfor. Væsentlige karakteristika og handlinger 

i forbindelse med aktieinvestorernes beslutningsproces undersøges. Viden herom danner et 

grundlæggende fundament for at udarbejde et forbedringsforslag, som øger årsregnskabets nytteværdi 

for aktieinvestorerne. 

1. Hvilke(t) informationsbehov har aktieinvestorerne, og hvilke karakteristika ved den 

finansielle information fordrer dette? 

IASBs udkast til en ny begrebsramme analyseres i forhold til den eksisterende version med formålet 

at opnå kendskab til de seneste ændringer, da det for at fremsætte et forbedringsforslag til 

begrebsrammen er nødvendigt med viden om udgangspunktet. Denne analyse muliggør en diskussion 

af princippernes implikationer for aktieinvestorernes behovsopfyldelse. 

2. Hvordan adskiller udkastet til en ny begrebsramme sig fra den eksisterende version? 

Det undersøges hvilke karakteristika årsregnskabet vil besidde, såfremt det udarbejdes i 

overensstemmelse med begrebsrammens principper. Ud fra en sammenholdelse mellem 

aktieinvestorernes informationsbehov og årsregnskabets potentielle karakteristika er det muligt at 

undersøge hvorvidt aktieinvestorernes informationsbehov vil blive afdækket. 

3. Hvorledes er de finansielle informationer, der følger af udkastet til en ny begrebsramme, i 

overensstemmelse med aktieinvestorernes informationsbehov? 

Afgangsprojektet er normativt, hvorfor der på baggrund af ovenstående sammenholdelse udarbejdes 

et forbedringsforslag til begrebsrammen. Dette har til formål at øge tilfredsstillelsen af 

aktieinvestorernes informationsbehov, og derigennem årsregnskabets nytteværdi. 

4. Hvilke(t) forbedringsforslag kan stilles til udkastet til en ny begrebsramme med henblik på at 

opfylde aktieinvestorernes informationsbehov? 

For en relevant og dybdegående behandling af problemstillingen, foretages herunder en begrundet 

afgrænsning af emnet. 
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3. Afgrænsning 

Da forskellige grupper af regnskabsinteressenter har heterogene informationsbehov, og spørgsmålet 

om hvorvidt der er tale om en forbedring af begrebsrammen afhænger af det valgte brugerperspektiv, 

findes det nødvendigt at prioritere én gruppe. (Cascino et al., 2014; Sunder, 2016) Afgangsprojektet 

undersøger derfor mulige forbedringsforslag til begrebsrammen ud fra aktieinvestorernes perspektiv. 

Det anerkendes, at der findes forskellige tilgange til værdiansættelse af en virksomhed. Nærværende 

afgangsprojekt tager udgangspunkt i tilgange, hvor aktieinvestorerne baserer sig på prognosticerede 

fremtidige pengestrømme. I besvarelsen af problemstillingen fokuseres der på en afgrænset del af 

værdiansættelsesprocessen. Herunder ses der for eksempel bort fra den strategiske analyse og 

fastlæggelsen af kapitalomkostninger. 

Udkastet til en ny begrebsramme indeholder flere nye kapitler, herunder om præsentation og 

klassifikation. For en relevant og dybdegående behandling af begrebsrammen afgrænses projektet til 

at behandle indregning og måling, hvorunder formålet med ekstern finansiel rapportering, de 

kvalitative egenskaber og definitionen af elementerne behandles i relation dertil. 

Da IFRS-standarderne anvendes af børsnoterede virksomheder, vil der igennem hele afgangsprojektet 

fokuseres på større virksomheder. Således afgrænses der fra at undersøge investorernes 

informationsbehov hos små- og mellemstore virksomheder. Sondringen er væsentlig, idet behovet 

hos disse kan have andre karakteristika, for eksempel grundet ejernes involvering i virksomhedens 

daglige drift. 

Karakteristika for de finansielle informationer, der udspringer af begrebsrammens principper, 

fremstilles henholdsvis på baggrund af det formue- og præstationsorienterede regnskabsparadigme, 

da disse fremstilles som de dominerende. (Nissim og Penman, 2008; Elling, 2014) Under det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme fokuseres der på den historiske kostprismodel, som er 

den foretrukne regnskabsmodel herunder. (Elling, 2014, s. 80) For det formueorienterede 

regnskabsparadigme fokuseres der ligeledes på én regnskabsmodel, her Hicks’ indkomstmodel, idet 

denne anses for værende den ideelle. (Elling, 2014, s. 153) 

I afgangsprojektet belyses det ikke, hvorvidt forbedringsforslaget til begrebsrammen afviger fra, eller 

er overensstemmende med, de nuværende IFRS-standarder, da en sådan undersøgelse vurderes at 
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ligge uden for problemfeltet. Diskussionen er dog relevant ved en videre bearbejdning af 

forbedringsforslaget. 

Endeligt forudsættes det, at læseren har et grundlæggende kendskab til regnskabsmæssige og 

økonomiske teorier såsom agentteorien og værdiansættelsesmodellerne. Derfor behandles kun de 

væsentligste teorier for opgaven indgående. 

4. Metode 

4.1 Videnskabsteori 

Det følgende afsnit beskriver afgangsprojektets videnskabsteoretiske position, som danner grundlaget 

for de metodiske valg. Således klarlægges den forståelse af virkeligheden som er gjort, hvilket skaber 

et udgangspunkt for den akademiske diskussion. Kritisk realisme er i opgaven valgt som 

videnskabsteoretisk retning, da den indeholder et nuanceret syn på virkeligheden og faciliterer en 

helhedsforståelse. 

Ved at anvende den kritiske realisme som videnskabsteoretisk position antages det, at der findes en 

virkelighed, som det forsøges at forstå og forklare. Virkeligheden eksisterer uafhængigt af 

undersøgeren, og er endvidere foranderlig. Den består af mere end det, der på nuværende tidspunkt 

er erkendt, og må derfor betragtes som et åbent system, der påvirkes af uerkendte fænomener. 

(Fuglsang og Olsen, 2009, s. 145-147) 

Kritisk realisme tager udgangspunkt i en beskrivelse af genstandsfeltets ontologi; en beskrivelse af 

virkelighedens karakteristika. Ontologien er i den kritiske realisme stratificeret i tre niveauer: 

empirisk niveau, aktuelt niveau og dybere niveau. Det empiriske niveau består af de observationer vi 

kan gøre os, mens det aktuelle niveau udgøres af alle de begivenheder, der sker. Endeligt findes det 

dybere niveau af mekanismer, som genererer begivenhederne på det aktuelle niveau. Vi kan ikke 

iagttage disse dybereliggende mekanismer, hvorfor den erhvervede viden altid er usikker. Det gælder, 

da der på trods af vores observationer på det empiriske og aktuelle niveau, vil være en vis usikkerhed 

forbundet med vores uvidenhed om det dybere niveau. (Fuglsang og Olsen, 2009, s. 147-149) 
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Figur 4.1: Kritisk realismes tre domæner 
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Kilde: Buch-Hansen og Nielsen, 2005, s. 24 
 

Afgangsprojektets genstandsfelt er IASBs udkast til en ny begrebsramme, som eksisterer i et 

komplekst miljø, hvor IASB deltager i udarbejdelsen af europæisk regnskabspolitik, og derfor har til 

hensigt at bidrage til regnskabsprincipper med størst mulig samfundsnytte. (Elling, 2014, s. 42) Dog 

spiller medlemmernes personlige interesser en betydelig rolle, (Horngren, 1981) hvorfor 

udarbejdelsesprocessen for en ny begrebsramme er politisk betonet. (Zeff, 2013) Ydermere udgøres 

samfundet af en række forskelligartede regnskabsbrugere med heterogene informationsbehov, 

(Arrow, 1950) hvorfor det parlamentariske system nødvendigvis må varetage udvalgte 

samfundsinteresser. (Elling, 2014, s. 42) 

Den kritiske realisme antager, at begrebsrammens komplekse virkelighed kun kan observeres delvist. 

Regnskabsforskning giver da heller ikke entydige svar på; hvem de primære regnskabsbrugere er 

(Cascino et al., 2014) eller omfanget af heterogenitet blandt brugernes informationsbehov. (Elling, 

2014, s. 200) End ikke hvilken opgave der er primær for aktieinvestorerne kan besvares definitivt ud 

fra den eksisterende faglitteratur. (Gjesdal, 1981; Cascino et al., 2014) Når aktieinvestorerne foretager 

værdiansættelser ses der indikationer på, at DCF-modellerne på nuværende tidspunkt er mest udbredt. 

Tidligere anvendtes relative modeller såsom P/E-modellen dog mest. (Imam et al., 2008) Forholdene 

illustrerer, at der findes mekanismer på et dybere uobserverbart niveau i virkeligheden, samt at der 

på det aktuelle niveau er hændelser, som ikke på nuværende tidspunkt er observeret. Endvidere 

udvikles virkeligheden kontinuerligt, f.eks. ved at aktieinvestorerne over tid anvender nye 

beslutningsmodeller. 

Efter en beskrivelse af genstandsfeltets ontologi beskæftiger den kritiske realisme sig med 

epistemologien, dvs. hvilken viden vi kan erhverve os om genstandsfeltet. Som følge af, at det ovenfor 

er antaget, at genstandsfeltets ontologi fungerer som et åbent og foranderligt system, er det ikke 
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muligt at opnå sikker viden omkring det undersøgte. Ud fra den kritiske realismes synspunkt, vil 

denne opgaves konklusioner derfor være behæftet med en vis usikkerhed, idet der vil forekomme 

mekanismer på det dybere niveau, som ikke kan observeres, mens genstandsfeltets ontologi vil 

forandres med tiden. Konklusionerne vil således kun være gældende i den givne kontekst. (Fuglsang 

og Olsen, 2009, s. 160) Ud fra problemformuleringen er det formålet at opnå viden omkring den 

nytteværdi, som begrebsrammen skaber for aktieinvestorerne samt at udarbejde et forbedringsforslag 

dertil. Det må derfor accepteres, at konklusionen i denne opgave er gældende i den ovenfor beskrevne 

ontologi, men at muligheden for at generalisere konklusionen udelukkende er begrænset hertil. 

4.2 Videnskabelig metode 

Inden for de videnskabelige metoder sondres der mellem deduktion og induktion. Ved deduktion 

drager undersøgeren konklusioner om enkelte tilfælde ud fra generelle regler ved at danne logiske 

følgeslutninger på baggrund af de opsatte forudsætninger. Konklusionernes brugbarhed afhænger 

derfor af præmisserne. Modsætningsvist drages der ved induktion konklusioner om generelle regler 

ud fra enkelte tilfælde. Konklusionernes brugbarhed afhænger af, om de kan verificeres empirisk. 

(Elling, 2014, s. 34-35) Rationalet er her, at flere ens observationer øger sikkerheden omkring den 

næste observation. Metoden indebærer et induktionsproblem, idet man uanset antallet af ens 

observationer ikke kan nå frem til en endegyldig sandhed omkring det observerede. Der er altid en 

risiko for, at en modstridende observation forekommer, hvorved det herudfra er umuligt at danne 

generelle regler ud fra enkelte tilfælde. (Fuglsang og Olsen, 2009, s. 154) 

Argumentet i dette afgangsprojekt opbygges ud fra den deduktive metode, hvorved de generelle 

teorier anvendes til at formulere specifikke regnskabsmæssige principper. Den konkrete udførelse 

udtrykkes ved, at der indledningsvist redegøres for, hvordan aktieinvestorerne bør træffe 

beslutninger, samt hvilket informationsbehov dette medfører. Modellerne udgør de generelle regler, 

hvorefter begrebsrammen analyseres med henblik på at identificere, hvordan de regnskabsmæssige 

principper kan relateres til henholdsvis det formue- eller præstationsorienterede regnskabsparadigme. 

Analysens fremgangsmåde er ligeledes deduktiv, idet begrebsrammens teoretiske forankring udledes 

ud fra de enkelte princippers relation til de to regnskabsparadigmer. Aktieinvestorernes behov for 

input og de finansielle informationer, som udspringer fra begrebsrammen, sammenholdes for at 

undersøge, hvorvidt aktieinvestorernes informationsbehov afdækkes. De specifikke regler i 

forbedringsforslaget søger at opfylde informationsbehovet, for derigennem at øge regnskabets 
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nytteværdi for aktieinvestorerne. Således anvendes de generelle regler til at formulere specifikke 

regnskabsmæssige principper. 

4.3 Undersøgelsesdesign 

Førend de konkrete metodiske fremgangsmåder fremlægges, diskuteres valget af 

undersøgelsesdesign, da dette er styrende for måden, hvorpå genstandsfeltet undersøges. Ved 

beskrivelsen af projektets design tages der udgangspunkt i de undersøgelsesdesign som fremstilles af 

Ib Andersen, (2013, s. 106) herunder statiske, dynamiske og casebaserede studier. 

Afgangsprojektet former undersøgelsen af genstandsfeltet som et single casestudie, hvor casen 

defineres som IASBs begrebsramme, som undersøges ud fra aktieinvestorernes perspektiv. 

Regnskabsbrugernes heterogene informationsbehov vanskeliggører inddragelsen af flere 

brugergrupper, hvorfor et single casestudie vurderes at facilitere en dybdegående behandling bedst. 

Casestudiets centrale karakteristika er, at det er ikke-eksperimentelt og begrænset til én 

undersøgelsesenhed. (Andersen, 2013, s. 109) Designet har til formål at understøtte afgangsprojektets 

kritiske tilgang, hvor det undersøges, hvorledes begrebsrammens principper evt. kan forbedres. En 

sådan kritisk tilgang er et typisk karakteristikum for single casestudier. (Andersen, 2013, s. 110) 

Valget af undersøgelsesdesign understøttes af, at begrebsrammen behandles i relation til 

aktieinvestorerne ud fra en deduktiv videnskabelig metode, hvorimod statiske studier, såsom 

surveystudiet, afspejler totalpopulationen via udvalgte stikprøver, hvilket i højere grad 

korresponderer med en induktiv fremgangsmåde. Samtidig søger projektet at fremstille et 

forbedringsforslag ud fra den kontekst, som begrebsrammen fungerer i på nuværende tidspunkt. 

Modsætningsvist søger dynamiske studier at undersøge genstandsfeltet over tid. Endeligt er det som 

undersøger ikke muligt at kontrollere forholdene omkring begrebsrammen, eller måden 

aktieinvestorer agerer på, hvorved casestudiets ikke-eksperimentielle karakteristika faciliterer en 

relevant behandling af genstandsfeltet. 

4.4 Dataindsamling 

De indsamlede data kategoriseres som enten primære eller sekundære, og kvalitative eller 

kvantitative. Primærdata kendetegnes ved, at undersøgeren selv indsamler data, mens sekundærdata 

er indsamlet og bearbejdet af andre. Imens består kvantitative data af tal, mens øvrigt datamateriale, 

såsom tekst, betegnes som kvalitative data. (Andersen, 2013, s. 136-137) 
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Afgangsprojektet undersøger de krav som aktieinvestorernes informationsbehov stiller til 

årsregnskabets indhold, og de faktiske regnskabsmæssige informationer, som fremadrettet vil 

udspringe fra begrebsrammens principper. Aktieinvestorernes informationsbehov belyses gennem 

sekundær data ved relevant faglitteratur samt videnskabelige artikler. Dette sikrer, at den seneste 

viden inden for området anvendes. IASBs eksisterende begrebsramme samt udkastet til den nye 

kategoriseres som primærdata. Dette suppleres endvidere med relevant faglitteratur og øvrige 

udgivelser fra IASB, herunder den til begrebsrammen tilknyttede Basis for Conclusion samt 

publikationer om distinkte temaer i begrebsrammen. Disse øvrige data fra IASB er medlemmernes 

fortolkning af begrebsrammen, og er dermed sekundærdata, som anvendes for at undersøge 

princippernes underliggende argumenter. 

Fremgangsmåden ved at benytte begrebsrammen som primærdata samt anvende sekundærdata til at 

supplere analysen og kortlægge aktieinvestorernes informationsbehov vuderes at understøtte 

afgangsprojektets deduktive udformning. Visse elementer, såsom aktieinvestorernes 

informationsbehov, kan også undersøges ved brug af primærdata, f.eks. ved at gennemføre interviews 

eller spørgeskemaundersøgelser. En sådan tilgang bygger på den induktive metode, hvorfor disse 

former for dataindsamling ikke anvendes i projektet. 

Anvendte data er udelukkende kvalitative. Dette findes hensigtsmæssig idet teorierne, der danner 

grundlag for en deduktiv tilgang, udtrykkes i tekst. Ligeledes foreligger begrebsrammen og øvrige 

data fra IASB også i tekst. Analysen af begrebsrammen beror på en udledning af meningsenheder, 

hvilket vurderes udført bedst via kvalitative data. 

4.5 Kildekritik 

Generelt gælder det, at kilder sjældent er udtømmende. Der findes som oftest mangler eller skjulte 

elementer, mens visse antagelser samtidig kan være gjort. (Harboe, 2011, s. 157) Projektets kilder 

udgøres overordnet set af udgivelser fra IASB, videnskabelige artikler og faglitteratur. 

IASB er en uafhængig fond, der udarbejder forslag til nye regnskabsstandarder, som ultimativt 

godkendes i EU af regnskabskontroludvalget Accounting Regularity Committe (ARC). (Elling, 2014, 

s. 71) Fonden er underlagt formål for regnskabsharmonisering, som EU har formuleret. Det 

parlamentariske system definerer formålet ud fra udvalgte samfundsinteresser, som derigennem har 

betydning for de anvendte kilders indhold, da IASBs øvrige publikationer kan have til formål at 

underbygge begrebsrammen. IASBs egne analyser og fortolkninger kan derfor indeholde bias ved at 
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have en forudantagen præference for visse regnskabsmodeller, for eksempel Hicks indkomstmodel. 

(Bullen og Crook, 2005) Samtidig kan regnskabsbrugernes betydning for samfundet påvirke IASB 

og de øvrige aktører i EU's godkendelsesmekanisme. Eksempelvis hævdes det, at kravet om en 

regnskabsmodel med semantiske poster primært er stillet af hensyn til retssystemet. (Elling, 2014, s. 

129) Ved brug af publikationer fra IASB indtages derfor en kritisk position for at forhindre en 

aflejring af bias i afgangsprojektet. 

Faglitteratur i form af lærerbøger er ligeledes anvendt. Da lærerbøger ikke kan inddrage al viden, og 

kritik af denne viden, inden for selv et afgrænset område, vil der forekomme alternative synsvinkler 

i andre litterære kilder. Anvendelsen af videnskabelige artikler søger at identificere og indarbejde 

disse supplerende vinkler. 

Anvendte videnskabelige artikler er primært indhentet fra udenlandske videnskabelige tidsskrifter. 

Hovedparten af de anvendte artikler er peer-reviewed, hvorved erfarne forskere har vurderet det 

videnskabelige indhold. Herigennem opnås en vis validering af kilderne. Svagheder kan dog opstå, 

såfremt undersøgelserne gør brug af fagområder, som forfatteren ikke oprindeligt beskæftiger sig 

med, eller hvis uhensigtsmæssige korrektioner af det anvendte datasæt er foretaget forud for analysen. 

(Dyckman og Zeff, 2015) Generelt anses peer-reviewed artikler for værende valide, hvorfor der ved 

gennemgangen af disse fokuseres på indholdets relevans ift. en besvarelse af problemformuleringen. 

4.6 Anvendt teori 

I det følgende klarlægges anvendte teoriers relevans for en fyldestgørende besvarelse. 

Det formue- og præstationsorienterede paradigme indeholder to forskellige måder at anskue en 

virksomhed på, og fremstilles som de to fremherskende i regnskabsregulering. (Nissim og Penman, 

2008; Elling, 2014, s. 59) Paradigmerne er derfor velegnede til en diskussion af, om IASB ved det 

seneste udkast har forøget begrebsrammens nytteværdi for aktieinvestorerne. 

Prognose- og kontrolopgaven fremføres som de to potentielt primære opgaver for aktieinvestorer. 

(Gjesdal, 1981) Informationsbehovet, der følger af disse opgaver, er forskelligartet, hvorfor det findes 

relevant at fokusere på ét af disse. (Kuhner og Pelger, 2015) Afgangsprojektet fokuserer på 

prognoseopgaven, hvilket begrundes i kapitel fem. 

Aktieinvestorernes informationsbehov undersøges ud fra værdiansættelsesprocessen. Der tages i 

projektet udgangspunkt i, hvordan disse regnskabsbrugere bør træffe beslutninger. 
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Værdiansættelsesmodellerne betragtes i overordnede kategorier, da dette vurderes at afdække 

aktieinvestorernes informationsbehov på et niveau, som er tilpas detaljeret. 

4.7 Validitet og reliabilitet 

Afgangsprojektet diskuteres ud fra den interne og eksterne validitet. Førstnævnte behandler opgavens 

interne sammenhæng, mens sidstnævnte vurderer indholdet i relation til virkeligheden. (Harboe, 

2011, s. 185-187) 

Et internt validitetsproblem kan forekomme såfremt afgangsprojektet ikke fokuserer tilstrækkeligt på 

besvarelsen af problemformuleringen eller drager konklusioner på baggrund af et utilstrækkeligt 

datagrundlag. (Harboe, 2011, s. 186) Den interne validitet er derfor forsøgt sikret ved udarbejdelsen 

af begrundede arbejdsspørgsmål. Et vedvarende fokus på opgavens problemformulering er søgt 

opretholdt igennem metatekst om formålet med de enkelte afsnit og indholdet deraf. Det vurderes, at 

opgavens struktur faciliterer en besvarelse af problemformuleringen. 

Den eksterne validitet vedrører opgavens gyldighed i forhold til virkelige fænomener, hvilket kan 

undersøges ved en sammenholdelse med konklusioner gjort i lignende undersøgelser. (Harboe, 2011, 

s. 187) Ved behandling af aktieinvestorernes informationsbehov optræder flere kilder som drager 

konsistente konklusioner. Ved analysen af begrebsrammens tilknytning til enten det formue- eller 

præstationsorienterede paradigme, er der i IASBs øvrige publikationer fundet referencer til bestemte 

regnskabsteoretikere, som indikerer en præference for visse modeller. Dette styrker den eksterne 

validitet. Da årsregnskabets nytteværdi for aktieinvestorer fortsat er under debat, optræder der i 

faglitteraturen argumenter for forskelligartede forbedringsforslag til årsregnskabets indhold. Set 

herudfra svækkes projektets eksterne validitet. 

Projektets reliabilitet vurderes ved pålideligheden af de indsamlede data og de foretagne analyser. 

(Harboe, 2011, s. 188) Idet der tages udgangspunkt i et udkast til begrebsrammen, er der 

sandsynlighed for, at den endelige version vil indeholde nye ændringer. Dette gør data foranderlige, 

også inden for en kort tidshorisont, da den endelige version forventes offentliggjort i starten af 2017. 

(IASB, 2016) Det svækker projektets reliabilitet. Projektet tager dog et teoretisk udgangspunkt for de 

regnskabsmæssige data aktieinvestorerne efterspørger. Dette er stabilt, og forbedrer projektets 

reliabilitet. (Harboe, 2011, s. 189) 

Reliabiliteten påvirkes også af de gennemførte analyser. Da afgangsprojektet benytter kvalitative 

analysemetoder for eksempel i form af teoretisk tolkning, er opgaven naturligt underlagt en risiko for 
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bias, idet der indgår et tolkningselement i bearbejdningen af begrebsrammen. (Andersen, 2013, s. 

208) Under gennemførslen af analysen anlægges derfor en kritisk position over for data og den 

analytiske fremgangsmåde. Derigennem mindskes risikoen for en tendentiøs analyse, og det vurderes, 

at projektets pålidelighed er opretholdt. 

5. Litteraturstudium 

Kapitlet har til formål at undersøge, hvordan eksisterende litteratur behandler afgangsprojektets 

genstandsfelt samt hvilke konklusioner der er opnået derigennem. 

Grundlæggende for udarbejdelsen af regnskabsmæssige principper, der forbedrer ekstern finansiel 

rapportering, er en forståelse af hvordan regnskabsbrugerne anvender disse informationer. (Sunder, 

2015) Først herefter kan principperne opbygges på en sådan måde, at de understøtter den primære 

brugergruppe i at udføre sin primære aktivitet. Mens afgangsprojektet indledningsvist har valgt at 

definere aktieinvestorerne som den primære brugergruppe, er det trods indgående undersøgelser 

fortsat ubesvaret, hvilket formål der er primært for denne gruppe. 

Frøystein Gjesdal (1981) fremstiller to mulige hovedformål med ekstern finansiel rapportering. 

Herudfra anvendes årsregnskabet enten som (1) et beslutningsgrundlag til brug for potentielle 

aktieinvestorers vurdering af, om de bør investere i en given virksomhed (benævnes herefter 

prognoseopgaven), eller (2) som en måde hvorpå de nuværende aktieinvestorer kan vurdere og 

kontrollere virksomhedens daglige ledelse (benævnes herefter kontrolopgaven). Denne sondring 

anvendes ofte i den eksisterende faglitteratur, og ses samtidig indarbejdet i begrebsrammen. (IASB, 

2015a, § 1.3) Selvom IASB antager, at der er sammenfald mellem prognoseopgavens og 

kontrolopgavens informationsbehov, indikerer regnskabsforskning, at der på trods af ligheder 

imellem disse, også findes væsentlige forskelle. Derfor må der skelnes imellem de to formål, og 

nedsættes særegne principper for hver enkel. (Gjesdal, 1981; Cascino et al., 2014; Kuhner og Pelger, 

2015) 

Kontrolopgaven er fremhævet som det primære formål med ekstern finansiel rapportering blandt 

flere. (Kothari et al., 2010; Myddelton, 2012) Opgaven har sin rod i agentteorien, hvis omkostninger 

bedst forebygges via informative regnskaber, som er baseret på historiske kostpriser, 

forsigtighedsprincippet og matchingprincippet. (Whittington, 2008; Myddelton, 2012) 



Side 15 af 72 

 

De standardudstedende fonde har længe betragtet prognoseopgaven som værende det primære formål 

for ekstern finansiel rapportering. (Barth et al., 2001) Til trods for at antagelsen blandt andet kritiseres 

for at være en konsekvens af fondenes konstruerede primære brugergruppe, (Young, 2006) findes der 

også tilslutning til, at denne opgave er primær blandt aktieinvestorerne. (O’Brien, 2009; Cascino et 

al., 2014) Aktieinvestorerne søger herved at træffe investeringsbeslutninger på baggrund af 

virksomhedens forventede evne til at generere fremtidige nettopengestrømme. (Elling, 2014, s. 201) 

For en vurdering af virksomhedens forventede pengestrømme bør den fundamentale værdi estimeres, 

da denne udtrykker nutidsværdien. Derved kan aktieinvestorerne vurdere, hvad investeringen er værd 

på beslutningstidspunktet. (Sørensen, 2012, s. 26-27; Petersen og Plenborg, 2012, s. 208) Michael 

Bromwich (1977) finder i faglitteraturen støtte til dette udgangspunkt, og argumenterer endvidere for, 

at hver enkel investor vil nå frem til forskellige værdier af virksomheden, som følge af unikke 

vurderinger af virksomhedens forhold. Grundet dette subjektive element fremføres det, at 

fastlæggelsen af nutidsværdien for virksomhedens aktiver må overlades fuldt ud til aktieinvestorerne, 

mens årsregnskabet blot bør forsyne disse brugere med nødvendige rådata. Det hævdes herudfra, at 

måling ved kapitalværdi ikke bør forekomme i årsregnskabet. (Bromwich, 1977) 

Cascino et al. (2014, s. 190) fremlægger, at aktieinvestorernes primære opgave består i at maksimere 

afkastet af de foretagne investeringer i forhold til et givent benchmark eller indeks, og samtidig 

vurdere om en aktie er over- eller undervurderet. Da en forbedring af den finansielle rapportering 

fordrer en definition af brugergruppen, samt måden hvorpå regnskabsinformation anvendes, (Sunder, 

2015; Sunder, 2016) fokuseres der i dette afgangspojekt på aktieinvestorernes informationsbehov i 

relation til prognoseopgaven. 

IASB inkluderer flere brugergrupper i sin definition af de primære regnskabsbrugere, med henvisning 

til at informationsbehovet hos disse er tilstrækkelig homogent. (IASB, 2015a, § 1.2) Der er tidligere 

fremsat argumenter for, at disse antagede primære brugergrupper er konstruerede af de 

standardudstedende fonde, for at kunne retfærdiggøre de regnskabsmæssige principper, som de finder 

mest hensigtsmæssige. (Young, 2006; Basu og Waymire, 2010) Samtidig findes det usandsynligt, at 

der ud fra en sådan bred definition kan udarbejdes regnskabsmæssige principper, som generelt er 

acceptable for alle brugerne. (Cascino et al., 2014) En væsentlig del af kritikken som rettes mod 

begrebsrammen vedrører derfor også dennes teoretiske forankring. 

Begrebsrammen hævdes at være baseret på det formueorienterede regnskabsparadigme, (Elling, 

2014, s. 196) og derved Hicks’ indkomstmodel. (Elling, 2014, s. 153) Argumentet understøttes af, at 
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medlemmer fra IASB og FASB forud for konvergensprojektet eksplicit har refereret til fordelene ved 

Hicks’ indkomstmodel. (Bullen og Crook, 2005) Samtidig anklages begrebsrammen dog for at være 

ateoretisk, (Sutton et al., 2015) mens det hævdes, at IASB applikerer Hicks’ indkomstmodel 

fejlagtigt. (Jameson, 2005; Bromwich et al., 2010) En videre analyse af begrebsrammens principper 

viser ydermere, at disse ud fra et teoretisk synspunkt generelt ikke er brugbare i forbindelse med 

prognoseopgaven. (Hitz, 2007) Det betvivles derfor, om et dagsværdibaseret årsregnskab er til gavn 

for aktieinvestorerne, (Ball, 2006) hvorved IASB ignorerer disse brugeres reelle behov. (Basu og 

Waymire, 2010) 

Det fremføres, at et årsregnskab udarbejdet efter begrebsrammens principper ikke afspejler måden, 

hvorpå aktieinvestorerne vurderer virksomhedens værdiskabelse, (Dichev og Penman, 2007) hvorved 

deres informationsbehov ikke opfyldes. Særligt udtrykkes der bekymring over 

dagsværdireguleringerne, som medfører en øget volatilitet i virksomhedens overskud. (Dichev og 

Tang, 2008; Waymire, 2009) Der argumenteres for, at aktieinvestorernes informationsbehov i relation 

til prognoseopgaven i højere grad opfyldes via en transaktionsbaseret regnskabsmodel. (Hitz, 2007) 

Argumentet understøttes af den antagede kausale sammenhæng mellem udbredelsen af en 

transaktionsbaseret regnskabsmodel i perioden 1900-1930 og det stigende antal aktieinvestorer i 

samme periode. (Hendriksen og Breda, 1992, s. 98-99) 

De eksisterende forbedringsforslag til begrebsrammen forsøger i vid ustrækning at begrænse brugen 

af dagsværdibaseret regnskabsaflæggelse. Dagsværdi findes kun anvendelig for finansielle aktiver, 

da disse er afhængig af udviklingen i markedsprisen. (Hitz, 2007; Nissim og Penman, 2008) Generelt 

anbefales det at basere den eksterne finansielle rapportering på principper tilhørende den historiske 

kostprisemodel, herunder transaktionsbaserede måleattributter, matchingprincppet og fokus på 

resultatopgørelsen. (Dichev og Penman, 2007; Rayman, 2007; Whittington 2008; Ohlson et al., 2010; 

Penman 2013) Et bærende argumenter herfor er, at en sådan gennemgribende ændring af 

begrebsrammens principper vil bidrage til regnskabsmæssig information, som i højere grad 

understøtter aktieinvestorernes beslutningsmodeller. (Whittington, 2008) 

På trods af at begrebsrammen kritiseres for ikke at understøtte aktieinvestorernes beslutningsopgave, 

på grund af sine dagsværdibaserede principper, indikerer den seneste regnskabsforskning, at 

begrebsrammen i sagens natur har en stærkere relation til den historiske kostprismodel end der ofte 

antages. (Barker og McGeachin, 2015; Barker, 2015) Nedenstående citat findes blandt andre anført. 
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”Specifically, the ’balance-sheet approach’ associated with the IASB’s conceptual framework is 

argued to be misunderstood, not least by the IASB itself. Far from being a departure from 

‘traditional’ accounting practices, the logic of the framework leads to accounting practice that is 

inherently conservative, that matches revenue with expenses in the income statement, and that 

respects a notion of stewardship in the balance sheet as opposed to one of decision-usefulness.” 

(Richard Barker, 2015, s. 515) 

Den ovenfor behandlede litteratur indikerer, at begrebsrammens principper forringer regnskabets 

nytteværdi for aktieinvestorerne, mens den historiske kostprismodel sandsynligvis vil forøge 

nytteværdien. Kritik af den eksisterende begrebsramme og tidligere udkast rettes især mod den 

teoretiske forankring. Nærværende afgangsprojekt søger at udbygge forståelsen af dette område ved 

at undersøge; hvorvidt denne kritik fortsat er berettiget ved det seneste udkast til en ny begrebsramme, 

og hvorvidt principperne i udkastet øger nytteværdien for aktieinvestorerne. Projektet anlægger 

samtidig en snæver definition af de primære regnskabsbrugere, og fremsætter et forbedringsforslag, 

som er acceptabelt ud fra et konkret informationsbehov hos aktieinvestorerne. 

6. Regnskabsparadigmerne 

Afgangsprojektet anvender det formue- og præstationsorienterede regnskabsparadigme i 

redegørelsen for aktieinvestorernes informationsbehov samt i analysen af begrebsrammen. 

Forbedringsforslaget udarbejdes endvidere med udgangspunkt i disse teoretiske referencerammer. 

Nærværende afsnit beskriver derfor indholdet heraf. 

6.1 Det formueorienterede regnskabsparadigme 

Det formueorienterede regnskabsparadigme er udarbejdet på et deduktivt grundlag og baseret på 

indkomst- og kapitalbegreber fra mikroøkonomisk teori. Hicks’ indkomstmodel opfattes som den 

ideelle, hvorfor nærværende opgave også anvender denne til en beskrivelse af paradigmet. 

Modellen ser virksomheden som en mængde af økonomiske ressourcer og fordringer i disse, hvor 

transaktioner og andre begivenheder ændrer værdien. Overordnet set har de økonomiske ressourcer 

til formål at skabe økonomiske fordele, som kan deles mellem fordringshaverne. Der fokuseres på 

den andel af de økonomiske ressourcer, der kan tilføres ejerne, hvorfor det centrale resultatbegreb 

defineres som væksten i egenkapitalen. (Elling, 2014, s. 142) Paradigmet er derfor nært relateret til 
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ejerteorien, hvor virksomheden ikke har en selvstændig eksistens, men udelukkende fungerer som 

ejernes middel til velstandsmaksimering. (Elling, 2014, s. 271) 

Balancen er den primære regnskabsopgørelse, mens resultatopgørelsen kun er sekundær og endda 

principielt overflødig. (Elling, 2014, s. 148) Balancen præsenterer økonomiske ressourcer som 

aktiver, mens fordringer præsenteres som passiver. Egenkapitalen repræsenterer ejernes fordring i 

virksomheden, og udgør derfor den andel af de økonomiske ressourcer, der kan tilføres som 

økonomiske fordele til ejerne. Andelen kan også anskues fra aktivsiden som nettoaktiver. (Elling, 

2014, s. 142-143) Sammenhængen ses herunder: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − 𝐹𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 = 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   (6.1) 

Set fra passivsiden kan resultatbegrebet defineres som periodens tilvækst i egenkapitalen, mens det 

fra aktivsiden ses som tilvæksten i nettoaktiver. (Elling, 2014, s. 142-143) I begge tilfælde benævnes 

tilvæksten som totalindkomst, og beregnes som følger: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑢 −𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑝 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡    (6.2) 

Det er af væsentlig betydning, at paradigmet anlægger et fremadrettet fokus, og fokuserer på de 

økonomiske fordele som vil tilflyde virksomheden i fremtiden ved udnyttelsen af de enkelte aktiver. 

Aktivernes målte værdier afspejler nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, hvilket betegnes 

som dagsværdi. (Elling, 2014, s. 145) Der sondres ikke mellem, om stigninger eller fald i værdierne 

er realiseret eller urealiseret. (Elling, 2014, s. 151) Ligeledes afspejler passivposterne nutidsværdien 

af de fremtidige betalingsforpligtelser, som virksomheden har påtaget sig. Der anvendes således kun 

værdibaserede måleattributter. Fra et teoretisk synspunkt findes det korrekt at bestemme dagsværdi 

ved at anvende kapitalværdi som måleattribut. Ved brug af kapitalværdi måler balancen dagsværdien 

af de fremtidige pengestrømme, hvilket er udgangspunktet for Hicks’ indkomstmodel. (Elling, 2014, 

s. 145) Når totalindkomst opgøres til dagsværdi, bliver denne en indikator for virksomhedens 

værdiskabende evne, (Elling, 2014, s. 147) og kan opfattes som periodens nettobidrag til en stigning 

i kapitalværdien af fremtidige pengestrømme. (Elling, 2014, s. 157) 

Resultatopgørelsens opgave består i at specificere de transaktioner og begivenheder, som har skabt 

værdiændringer i nettoaktiver. Opgørelsen er fortsat nødvendig, da balancen kun viser den samlede 

værdistigning i nettoaktiver, mens resultatopgørelsen giver en specifik præsentation af 

bruttoændringerne som enten indtægter eller omkostninger. Elementerne defineres fortsat ud fra 
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balanceposterne, da indtægter består af stigninger i nettoaktiver, og omkostninger af fald i 

nettoaktiver. (Elling, 2014, s. 148) Klassifikationen i resultatopgørelsen specificeres yderligere ved 

at inddele indtægter og omkostninger på baggrund af, om de bagvedliggende værdistigninger og -fald 

er foranlediget af den primære driftsaktivitet eller en ændring i dagsværdi fra primo til ultimo. 

Førstnævnte fører til en klassifikation som omsætning eller omkostning og sidstnævnte som gevinst 

eller tab. (Elling, 2014, s. 149) 

En forudsætning i Hicks’ indkomstmodel er perfekte og komplette markeder under fuld viden. 

Omverden antages at besidde følgende karakteristika: (1) alle markedsdeltagere handler rationelt, (2) 

der findes markeder og priser for alle forbrugsmuligheder og (3) fremtiden er kendt og observerbar. 

(Elling, 2014, s. 158) Perfekte markeder medfører samtidig en forudsætning om, at der ikke sker 

synergiskabelse mellem aktiver, hvorfor disse kan måles hver for sig til dagsværdi i balancen. 

Ultimativt fører forudsætningerne til, at markedsprisen for et aktiv er lig kapitalværdien for dette 

aktiv, hvor kapitalværdien er et udtryk for dagsværdien. Derved er det muligt at bestemme aktivets 

dagsværdi objektivt ved at observere aktivets markedspris. Når dette lader sig gøre for samtlige af 

virksomhedens aktiver og forpligtelser kan et objektivt værdibaseret årsregnskab udarbejdes baseret 

på observerede markedspriser. Ligeledes har aktieinvestorerne også mulighed for at observere de 

objektive dagsværdier, hvorfor deres værdiansættelse af virksomheden vil være lig den bogførte 

egenkapital. Den perfekte balance opstår herved. (Elling, 2014, s. 160-162) 

Antages markederne i stedet at være imperfekte og inkomplette, vil markedsværdien ikke længere 

være lig kapitalværdien, da der vil findes forskellige markedspriser for samme aktiv, mens 

virksomhedernes evne til at udnytte aktiverne skaber forskellige pengestrømme og 

diskonteringsfaktorer. Hvorvidt markedsprisen udtrykker dagsværdien afhænger derfor af 

markedseffektiviteten, det vil sige markedets evne til at afspejle de generelle forventninger til aktivets 

fremtidige pengestrømme i markedsprisen. Dette er en central problemstilling for 

dagsværdiregnskabet. (Ball, 2006; Elling, 2014, s. 165) Samtidig opstår der en forskel mellem 

virksomhedens bogførte egenkapital og aktieinvestorernes værdiansættelse af virksomheden. 

Forskellen opstår primært som følge af forskelle i indregningskriterierne og måleattributterne, hvor 

aktieinvestorerne hurtigere indarbejder nye informationer i værdiansættelsen, end hvad der er tilladt 

i årsregnskabet jf. regnskabsreguleringen. Derudover bør aktieinvestorers værdiansættelse bero på 

kapitalværdien af fremtidige nettopengestrømme, mens årsregnskabet benytter flere forskellige 

måleattributter. (Elling, 2014, s. 165-166) Imperfekte og inkomplette markeder fører dermed til, at 
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virksomhedens værdi ikke kan aflæses objektivt i årsregnskabet, hvorfor aktieinvestorerne selv må 

gennemføre en del af værdiansættelsen. (Elling, 2014, s. 167) 

Generelt anses dagsværdiregnskabet for at have størst nytteværdi for aktieinvestorerne, hvis der 

antages et målingsperspektiv. Herved forstås, at aktieinvestorerne overlader den primære del af 

værdiansættelsen til regnskabspraksis i en erkendelse af, at virksomheden har bedre forudsætninger 

for at estimere dagsværdien af nettoaktiverne. Antagelsen betvivles dog i nyere undersøgelser. 

(Hutton et al., 2012) Aktieinvestorerne supplerer herefter virksomhedens årsregnskab med 

korrektioner i form af fremtidige begivenheder og usynlige aktiver såsom intern goodwill og 

lignende. Målingsperspektivet fokuserer især på balancens evne til at opfange værdi, hvilket det 

formueorienterede paradigmes fremadrettede tilgang hævdes at løse bedst. (Elling, 2014, s.171-173) 

6.2 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 

Hovedelementet i det præstationsorienterede paradigme er, at virksomheden opfattes som en 

transformationsproces, hvor denne omdanner et input af ressourcer til et output af varer og 

tjenesteydelser, som senere sælges. Virksomhedens opgave består i at forbinde ressourcemarkedet 

med færdigvaremarkedet, og derved opnå indbetalinger fra kunderne, som overstiger de udbetalinger 

der kræves ved køb af ressourcer. (Elling, 2014, s. 84-85) 

Ressourcer kan overordnet inddeles i fysiske og finansielle. Fysiske ressourcer indgår både direkte 

og indirekte i virksomhedens varer eller ydelser. Finansielle ressourcer indgår ikke direkte i 

transformationsprocessen, men er en forudsætning for etableringen af virksomheden samt 

vedligeholdelsen af den løbende drift. Finansiering opdeles i egen- og fremmedkapital, hvor 

ressourcegiverne kompenseres med henholdsvis udbytte og renter. (Elling, 2014, s. 84-85) 

Paradigmets foretrukne regnskabsmodel er den transaktionsbaserede historiske kostprismodel 

(herefter kostprismodellen). (Elling, 2014, s. 80) Modellen bygger på udviklingen i regnskabspraksis, 

(Elling, 2014, s. 43) og indeholder følgende grundlæggende antagelser: (1) årsregnskabet aflægges 

for en virksomhed, (2) årsregnskabet aflægges for en afgrænset periode, (3) der antages en going 

concern betragtning og (4) de transaktionsbaserede måleattributter salgs- og kostpris anvendes. 

(Elling, 2014, s. 100) Kostprismodellen anlægger et ex post perspektiv og bibringer dermed 

information om periodens realiserede transaktioner målt til salgs- og kostpriser. 
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Årsregnskabets formål er at give en monetær beskrivelse af virksomhedens transformationsproces for 

en afgrænset historisk periode, samt angive resultatet af processen for at vise virksomhedens 

indtjeningsevne. (Elling, 2014, s. 80-81) Resultatet af periodens aktiviteter kan aflæses direkte ved:  

𝐼𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 − 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑    (6.3) 

Hvor indtægter og omkostninger er angivet i henholdsvis salgs- og kostpriser. Overskuddet fungerer 

som indikator for virksomhedens pengestrømsgenererende evne, men viser ikke hvornår indtægter og 

omkostninger konverteres til faktiske pengestrømme. (Elling, 2014, s. 98) Indtjeningsevnen måles 

derfor også direkte i pengestrømsopgørelsen ved:  

𝐼𝑛𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 − 𝑈𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚   (6.4) 

Nettopengestrømmen viser det faktiske kontante nettobidrag fra periodens transaktioner. Da 

indtjeningsevnen på baggrund af de transaktionsbaserede måleattributter måles direkte i resultat- og 

pengestrømsopgørelsen, lægges hovedvægten på disse opgørelser, mens balancen er af sekundær 

betydning. (Elling, 2014, s. 86-87) Dette fokus er konsistent med virksomhedsteorien, hvor 

virksomheder har en selvstændig eksistens, og disses formål er at opnå et tilstrækkeligt overskud til 

at betale kapitalindskyderne. (Paton og Littleton, 1940, s. 8-9; Elling, 2014, s. 270) Paradigmet er 

derfor i nær relation dertil. 

Et grundlæggende princip i kostprismodellen er periodiseringsprincippet, hvor transaktioners effekt 

måles i perioden, hvor de opstår, frem for når den faktiske pengestrøm realiseres. Det skaber en 

forskel i de informationer som viderebringes gennem resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. 

Resultatopgørelsen består af elementerne indtægter og omkostninger, hvor indtægterne er styrende 

for indregningen af omkostninger. Indtægter udgøres af den udgående strøm af varer, og indregnes i 

resultatopgørelsen på baggrund af realisationsprincippet. Kriterierne herfor er; at der er stor 

sandsynlighed for, at transaktionen realiseres i en indbetaling og at indtægten samtidig er indtjent. 

(Elling, 2014, s.101) Når indtægter er indregnet, bestemmes omkostninger som det ressourceforbrug, 

som er medgået til at skabe disse indtægter. Metoden følger af matchingprincippet, (Elling, 2014, s. 

103) hvor en transaktions plus- og minuseffekt påvirker overskuddet i samme periode. (Elling, 2014, 

s. 90) 

Balancens rolle er sekundær, da paradigmet fokuserer på transformationsprocessen, som måles 

direkte igennem indtjeningsevnen. Matchingprincippet sikrer en sammenhæng mellem periodens salg 
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af varer og det medgåede ressourceforbrug, men i en going concern virksomhed vil der alt andet lige 

være uforbrugte ressourcer ved hver periodeafslutning. De uforbrugte ressourcer er på et 

mellemstadie i transformationsprocessen, og videreføres derfor til efterfølgende perioder ved at 

indregne dem i balancen som aktiver. (Elling, 2014, s. 126) Balancen består derfor af uafsluttede 

transaktioner, og viderefører uforbrugte ressourcer til indregning i resultatopgørelsen når den 

modsvarende indtægt realiseres. (Elling, 2014, s. 90) Af balancen fremgår også virksomhedens 

finansielle ressourcer, der indregnes som passiver og udgør de samlede fordringer på aktiver. (Elling, 

2014, s. 86) 

Det præstationsorienterede paradigme antages at bidrage med størst nytteværdi, når aktieinvestorerne 

anlægger et informationsperspektiv på årsrapporten. Under dette perspektiv overlades hele 

værdiansættelsen til aktieinvestorerne, og det er principielt underordnet hvorvidt oplysninger til brug 

for værdiansættelsen fremgår af årsregnskabet eller årsrapporten som helhed, da offentliggørelse af 

mest mulig information forøger årsrapportens nytteværdi. (Elling, 2014, s. 169) 

De ovenstående karakteristika for det formue- og præstationsorienterede paradigme inddrages 

løbende i den videre undersøgelse af hvorledes begrebsrammen potentielt kan forbedres til 

aktieinvestorernes fordel. 

7. Aktieinvestorernes informationsbehov 

I afgangsprojektets kapitel fem fremgik det, at der ikke på nuværende tidspunkt findes definitive svar 

på, hvilken af aktieinvestorernes opgaver årsregnskabet primært bidrager til at løse. For at identificere 

aktieinvestorernes informationsbehov tages udgangspunkt i prognoseopgaven. 

7.1 Aktieinvestorernes formål 

Under prognoseopgaven defineres aktieinvestorernes primære opgave som allokering af ressourcer 

så effektivt som muligt på baggrund af egne forventninger til virksomhedens fremtid. (Elling, 2014, 

s. 27) Investeringsbeslutningen beror på virksomhedens evne til at skabe fremtidige 

nettopengestrømme, hvorigennem den fremtidige værdiskabende evne for ejerne vurderes. 

Prognoseopgaven anlægger således et ex ante perspektiv. (Elling, 2014, s. 201) Aktieinvestorerne 

beslutter herudfra, hvorvidt de ønsker at sælge, købe eller opretholde eksisterende ejerandele i den 

pågældende virksomhed. (Petersen og Plenborg, 2012, s. 4) En aktieinvestor som formår at 

værdiansætte en virksomhed korrekt, har mulighed for at opnå et afkast, såfremt den estimerede værdi 



Side 23 af 72 

 

afviger fra markedsværdien. Afkastet kan forekomme som kursgevinster ved køb af undervurderede 

aktier og salg af overvurderede aktier, eller løbende ved udloddet udbytte. Værdiansættelsen af en 

virksomhed er således essentiel for aktieinvestorerne, der for at udføre opgaven må forstå de 

respektive virksomhedskarakteristika, og hvordan årsregnskabet måler værdiskabelsen. (Sørensen, 

2012, s. 25) Årsregnskabet anses traditionelt for at have væsentlig betydning for aktieinvestorernes 

evne til at løse prognoseopgaven, (Elling, 2014, s. 201) om end de også i høj grad benytter øvrige 

informationskilder, der med et kortere interval bibringer relevant information. (Breton og Taffler, 

2001; Cascino et al., 2014) Da nutidens aktieinvestorer er distanceret fra den daglige ledelse af 

virksomheden, er det nødvendigt for dem blandt andet at basere sig på disse regnskabsopgørelser. 

(Sørensen, 2012, s. 19) 

Idet store virksomheder ofte er komplekse organisationer, fordrer aktieinvestorernes vurdering af 

virksomhedens værdiskabelse en struktureret metodisk tilgang, som tilvejebringes igennem 

forskellige værdiansættelsesmodeller. (Sørensen, 2012, s. 20) Aktieinvestorerne har flere forskellige 

modeller, som overordnet kan inddeles i kapitalværdibaserede modeller, relative 

værdiansættelsesmodeller, likvidationsmodeller og realoptionsmodeller. (Petersen og Plenborg, 

2012, s. 6) Til at løse prognoseopgaven bør aktieinvestorer træffe beslutninger på baggrund af 

investeringers fundamentale værdi, der fremkommer som nutidsværdien af forventede fremtidige 

pengestrømme. (Sørensen, 2012, s. 26; Petersen og Plenborg, 2012, s. 208) En afvigelse mellem 

fundamentalværdi og markedsprisen, vil give anledning til et afkast. Aktieinvestoren forsøger 

kontinuerligt at identificere aktier, hvor det forventede afkast overstiger normalafkastet, da det vil 

føre til et overnormalt afkast, også benævnt som alfa afkastet. Sandsynligheden for disse er størst, når 

aktieinvestorerne kan identificere markedspriser der afviger betydeligt fra den fundamentale værdi, 

og aktieinvestoren samtidig har en begrundet forventning om, at markedsprisen vil bevæge sig mod 

den fundamentale værdi. (Sørensen, 2012, s. 28) De kapitalværdibaserede modeller anses for værende 

det grundlæggende udgangspunkt for en vurdering af virksomheders aktier. (Sørensen, 2012, s. 32) 

De kapitalværdibaserede modeller kan overordnet karakteriseres som residualindkomstmodeller eller 

cash flow-modeller. (Petersen og Plenborg, 2012, s. 6) De grundlæggende forskelle består i de 

variable som skal diskonteres. Residualindkomstmodellerne benytter overskudsstrømme som 

variabel, mens cash flow-modellerne anvender de frie pengestrømme. 

Residualindkomstmodellerne tager udgangspunkt i poster som fremgår direkte af årsregnskabet, og 

baserer sig på målingen af aktiver og forpligtelser, idet den bogførte egenkapital suppleres med de 
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forventede fremtidige overnormale overskud. En betydelig del af værdiansættelsen overlades dermed 

til regnskabspraksis, som ved måling til dagsværdi og indregning af flest mulige aktiver og 

forpligtelser bør indregne mest mulig værdiskabelse i årsregnskabet. Aktieinvestorerne anlægger 

dermed et målingsperspektiv på årsregnskabet. (Sørensen, 2012, s. 41-42) 

Cash flow-modellerne baserer sig ikke i samme grad som residualindkomstmodellerne på 

årsregnskabets måling, da værdien af økonomiske fænomener indregnes førend pengestrømmene 

realiseres. Aktieinvestorer konverterer årsregnskabets poster til information omkring de frie 

pengestrømme, hvorved værdiansættelsen fuldstændigt overlades til aktieinvestoren. Dermed 

anlægger aktieinvestorerne typisk et informationsperspektiv på årsrapporten, hvor oplysningerne 

alene tjener som rådata til brug for konverteringsprocessen. Herved er mængden af relevante 

oplysninger den væsentligste indikator for årsrapportens kvalitet, mens for eksempel præsentation og 

måling er af mindre betydning. (Sørensen, 2012, s. 41) Som alternativ til at konvertere årsregnskabets 

poster kan oplysninger fra pengestrømsopgørelsen også anvendes direkte til at beregne de frie 

pengestrømme; ved at identificere den brugergruppe som modtager de rapporterede pengestrømme. 

(Sørensen, 2012, s. 38) 

I tillæg til ovenstående sondring findes der for både residualindkomstmodeller og cash flow-modeller 

to forskellige tilgange til værdiansættelsen. Værdien af virksomheder for aktieinvestorer kan beregnes 

direkte ved, at diskontere de nettopengestrømme som tilfalder ejerne, eller indirekte ved at estimere 

virksomhedens samlede værdi, for derefter at fratrække långivernes fordringer. (Sørensen, 2012, s. 

32-33) Fælles for de kapitalværdibaserede modeller er det dog, at de er afledt af dividendemodellen, 

og derfor når frem til samme fundamentale værdi. (Petersen og Plenborg, 2012, s. 212) 

Værdiansættelsesmodellerne kræver et datainput, som aktieinvestorerne producerer igennem 

værdiansættelsesprocessen, som kan opdeles i tre faser. (Sørensen, 2012, s. 21-22) Indledningsvist 

analyseres virksomhedens historiske udvikling, hvorigennem aktieinvestoren sættes i stand til at 

udarbejde et proformaregnskab i den efterfølgende budgettereingsfase. Endeligt må aktieinvestoren 

anvende en passende metode til den egentlige beregning af virksomhedens fundamentale værdi. 

7.2 Værdiansættelsesprocessen 

Aktieinvestorers evne til at estimere fundamentalværdi via disse modeller fordrer grundlæggende, at 

de forstår virksomhedens aktiviteter. Generelt inddeles disse i tre kategorier, som gælder for alle 

virksomheder: drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. (Sørensen, 2012, s. 18-19) 



Side 25 af 72 

 

Driftsaktiviteterne udgør de primære aktiviteter, som virksomheder udfører i forbindelse med 

tilvejebringelse af varer og tjenesteydelser til sine kunder. Processen skaber værdi, når indtægterne 

overstiger værdien af det medgåede ressourceforbrug. Aktieinvestorerne vurderer virksomhedens 

permanente værdiskabelse gennem driftsaktiviteten. (Dichev og Penman, 2007) Førend virksomheder 

kan tilvejebringe varer og tjenesteydelser til kunder, må de investere i en passende kapacitet. Fælles 

for både drifts- og investeringsaktiviteterne er, at de medfører et behov for kapitalfremskaffelse. 

Herved opstår finansieringsaktiviteten, der vedrører måden hvorpå virksomheder finansierer sine 

drifts- og investeringsaktiviteter samt investerer opsparede nettopengestrømme. (Sørensen, 2012, s. 

18-19) 

Med en forståelse af virksomhedens aktiviteter kan aktieinvestorerne foretage de yderligere trin i 

værdiansættelsesprocessen, som ligger forud for den egentlige ansættelse af virksomhedens 

fundamentale værdi. Den afgrænsede version heraf omfatter først en analyse af regnskabskvaliteten, 

dernæst en reformulering af årsregnskabet samt udarbejdelse af en nøgletalsanalyse. Herefter 

konstrueres grundlaget for selve værdiansættelsen – proformaregnskabet. Processen ses illustreret 

herunder. 

Figur 7.1: Afgrænset del af aktieinvestorernes værdiansættelsesproces 

 

7.2.1 Analyse af regnskabskvaliteten 

Regnskabskvalitet afhænger af årregnskabets evne til at afspejle virksomhedens forretningsmæssige 

aktiviteter, uden at disse påvirkes uhensigtsmæssigt af den anvendte regnskabspraksis. (Petersen og 

Plenborg, 2012, s. 333) Forekomsten heraf vil bevirke, at de historiske data som benyttes ved 

nøgletalsanalysen indeholder regnskabsmæssig støj, og at værdiansættelsen således sker på et 

forvrænget datagrundlag. Det kan ultimativt føre til, at aktieinvestorer træffer ufordelagtige 

investeringsbeslutninger. (Sørensen, 2012, s. 129) Hvorvidt årsregnskabets kvalitet er god eller dårlig 

afhænger af regnskabsbrugerens formål og informationsbehov. (Petersen og Plenborg, 2012, s. 334) 

Aktieinvestor må have de informationer, som faciliterer en sund regnskabsanalyse, der senere kan 

anvendes til udarbejdelse af proformaregnskabet. 
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Årsager til regnskabsmæssig støj kan kategoriseres ud fra (1) stivheden i regnskabspraksis, (2) 

tilfældige fejl i regnskabsmæssige skøn og (3) ledelsens systematiske valg. (Sørensen, 2012, s. 130) 

Regnskabsregulering bidrager generelt til regnskabsmæssig støj, idet reglerne begrænser ledelsens 

valgmuligheder ved regnskabsaflæggelse, (Myddelton, 2012) hvilket skaber mindre informative 

årsregnskaber. Fejl i regnskabsmæssige skøn forekommer naturligt, idet ledelsen ikke med sikkerhed 

kan forudsige værdien af fremtidige hændelser. Modsætningsvis kan ledelsen bevidst indføre 

regnskabsmæssig støj i årsregnskabet ved konsekvent at vælge regnskabsmæssige principper, som 

tjener til at opfylde et bestemt mål. Ledelsens incitament til at vælge et bestemt regnskabsprincip kan 

for eksempel begrundes ved måden hvorpå ledelsen aflønnes, eller ved kontraktmæssige betingelser 

for virksomhedens aftale med pengeinstitutter. Mængden af oplysninger er også et vigtigt parameter 

ved vurderingen af regnskabskvalitet. Her kan ledelsen i nogen grad vælge, hvor mange oplysninger 

der skal afgives igennem årsregnskabet, da der i tillæg til minimumskravet for regnskabsmæssige 

oplysninger kan tilføjes yderligere frivillige oplysninger, for eksempel i noter eller 

ledelsesberetningen. (Sørensen, 2012, s. 132) 

Der må nødvendigvis korrigeres for den identificerede regnskabsmæssige støj for at forbedre 

grundlaget for regnskabsanalysen. (Sørensen, 2012, s. 153) Korrektioner kan til dels foretages på 

baggrund af oplysninger i pengestrømsopgørelsen og noterne. Pengestrømsopgørelsen giver en 

afstemning af periodens overskud til pengestrømmene, og kan fungere som en alternativ målestok for 

virksomhedens finansielle præstationer, såfremt aktieinvestorerne er usikre på den regnskabsmæssige 

kvalitet. (Sørensen, 2012, s. 137) Den er således også en vigtig regnskabsopgørelse, som endvidere 

hævdes at være mere betydningsfuld end balancen. (Horngren, 1955) 

7.2.2 Reformulering af resultatopgørelsen og balancen 

Forud for regnskabsanalysen må aktieinvestorerne også reformulere årsregnskabet, hvorunder 

regnskabsposterne klassificeres ud fra relationen til drifts- eller finansieringsaktiviteten. Opdelingen 

tjener til at skærpe fokus på driftsaktiviteten og for senere at kunne beregne relevante nøgletal for 

rentabiliteten. Reformuleringen forudsætter et solidt kendskab til virksomhedens kerneaktivitet, da 

denne er styrende for klassifikationen som hhv. drifts- eller finansieringspost. Endvidere indarbejdes 

oplysninger fra noterne og ledelsesberetningen i de reformulerede regnskabsopgørelser med det 

formål at bibringe et mere detaljeret årsregnskab. (Sørensen, 2012, s. 157) 

Formålet med at reformulere resultatopgørelsen er at opnå indsigt i komponenterne for den samlede 

totalindkomst. Nuværende regnskabspraksis bevirker, at visse posteringer foretages direkte på 



Side 27 af 72 

 

egenkapitalen, hvilket også benævnes som dirty-surplus accounting. Posteringer indarbejdes i den 

reformulerede resultatopgørelse, således at overskuddet deri afspejler totalindkomsten til 

aktionærerne, hvilket benævnes som clean-surplus accounting. (Sørensen, 2012, s. 170) Såfremt 

aktieinvestorer ser bort fra nogle af disse overskudskomponenter, bliver den historiske rentabilitet 

fejlagtig, hvilket ultimativt resulterer i en fejlbehæftet værdiansættelse. 

Et yderligere væsentligt element ved reformuleringen er isolation af de permanente overskud, da det 

alene er disse overskud som kan vokse i fremtiden. Øvrige overskudskomponenter af 

engangskarakter, herunder dagsværdireguleringer, vil alt andet lige forekomme i fremtiden, men kan 

ikke budgetteres med tilstrækkelig stor sikkerhed, hverken i forhold til hvornår disse forekommer 

eller størrelsen deraf. Aktieinvestorernes identifikation af permanente overskud besværliggøres 

derfor, når disse ikke-tilbagevende reguleringer bringes ind i årsregnskabet. (Dichev og Penman, 

2007; Sørensen, 2012, s. 171) Aktieinvestorer har derfor større nytte af oplysninger om selve 

værdiskabelsen fra driftsaktiviteten frem for oplysninger om værdiændringer i balanceposterne, 

(Black, 1980) hvorfor disse i stigende omfang baserer sig på overskuddet i den reformulerede 

resultatopgørelse frem fra det offentliggjorte overskud i årsregnskabet. (Bradshaw og Sloan, 2002) 

Isolering af de permanente overskud sker ved, foruden at klassificere poster som drifts- eller 

finansielle poster, at opdele driftsoverskud i kerneandelen og usædvanlige poster, hvoraf der særligt 

fokuseres på kerneandelen. (Previts et al., 1994; Sørensen, 2012, s. 172) 

7.2.3 Nøgletalsanalyse 

For at muliggøre prognosticering af de forventede økonomiske præstationer, er det nødvendigt med 

en forståelse af virksomhedens nuværende rentabilitet og vækst. Komponenterne afdækkes igennem 

en rentabilitets- og vækstanalyse. (Sørensen, 2012, s. 209) 

Rentabilitetsanalysen bidrager til forståelsen af hvilke drivere der forklarer den nuværende 

værdiskabelse, herunder hvad der driver egenkapitalforrentningen (ROE). Analysen dekomponerer 

ROE ved undersøgelse af drivere for afkastet på både drifts- og finansieringsaktiviteten, da begge 

disse påvirker ejernes afkast. Driftsaktiviteten analyseres ved en yderligere dekomponering på 

baggrund af sammenhængen i Du-Pont pyramiden, mens finansieringsaktiviteten analyseres gennem 

den finansielle gearing. (Sørensen, 2012, s. 210) 

Vækstananlysen supplerer rentabilitetsanalysen. Ved at analysere den historiske udviklingstrend 

dannes udgangspunktet for den forventede fremtidige udvikling. (Sørensen, 2012, s. 226) Når 

vækstanalysen udarbejdes for afkastningsgraden (ROIC), anvendes i hovedreglen de permante 
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driftsmæssige overskud, som er afkastningsgraden på kerneaktiviteten (core ROIC). Såfremt ROIC 

historisk er stærkt påvirket af andet driftsoverskud og usædvanlige poster, hævdes det, at overskuddet 

har en lav kvalitet, hvori virksomhedens permanente rentabilitet ikke afspejles. (Sørensen, 2012, s. 

228) Core ROIC kan i vækstanalysen ligeledes dekomponeres til core overskudsgrad (core OG) og 

aktivernes omsætningshastighed (AOH), hvor core OG beregnes ved brug af de permanente 

driftsoverskud. Herved udtrykkes virksomhedens reelle evne til at skabe overskud af salget. 

(Sørensen, 2012, s. 229) Vækstanalysen opdeler ligeledes netto finansielle omkostninger (NFO) i 

core låneomkostninger og usædvanlige finansielle poster, hvor kun core låneomkostninger anvendes 

ved budgetteringen af de fremtidige låneomkostninger. (Sørensen, 2012, s. 229) Herved undgås det, 

at usædvanlige hændelser aflejres i proformaregnskabet. 

Ved ovenstående regnskabsanalyse opnår aktieinvestor viden omkring ROE, der sammen med 

egenkapitalens størrelse driver residualoverskuddet. Analysen af ROIC fokuserer på permanente 

driftsoverskud og låneomkostninger, og udelukker ikke-tilbagevende og uforudsigelige poster. Med 

kendskab til virksomhedens finansielle værdidrivere vurderer aktieinvestor, hvorledes disse vil 

udvikle sig i fremtiden. 

7.2.4 Budgettering 

Proformaregnskabet er aktieinvestorernes værktøj til at omdanne den tilegnede viden fra 

fundamentalanalysen til en egentlig værdiansættelse af virksomheden. Det fremgår ovenfor, at de 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller beror på prognosticerede overskuds- eller 

pengestrømme. Aktieinvestoren må derfor nå frem til estimater for disse komponenter for at beregne 

virksomhedens fundamentale værdi. Da værdiansættelsen bygger direkte på data fra 

proformaopgørelsen, er denne del af processen kritisk for et kvalificeret estimat over virksomhedens 

fundamentale værdi. Budgetteringen består grundlæggende af to faser, hvor driftsaktiviteten først 

budgetteres efterfulgt af finansieringsaktiviteten. Fremgangsmåden sikrer en indre sammenhæng i 

proformaregnskabet, da den forventede vækst understøttes af en realistisk stigning i netto 

driftsaktiver. (Sørensen, 2012, s. 250) 

Udgangspunktet for proformaregnskabet er ofte en budgetteret salgsvækst. En fremskrivning af den 

historiske vækst er én mulighed, mens en mere omfattende analyse indebærer at branchens 

salgsudvikling budgetteres først for derefter at vurdere, hvor meget den specifikke virksomhed vil 

øge eller reducere sin andel af salget. Indikatorer for intensiteten i virksomhedens salgsvækst findes 

ofte i årsrapportens ledelsesberetning og segmentoplysningerne for nettoomsætningen. Her vil en 
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betydelig indikator for fremtidig salgsvækst være nuværende og fremtidige investeringer. (Sørensen, 

2012, s. 255-257) Med salgsvæksten og AOH er det muligt at beregne den tilsvarende mængde netto 

driftsaktiver (NDA). Budgetteringen af disse sikrer således den indre sammenhæng i 

proformaregnskabet. (Sørensen, 2012, s. 258) 

Dernæst budgetteres core driftsoverskuddet før skat. Såfremt aktieinvestorer ikke har fuld viden om 

omkostningsstrukturen, tilrådes det at beregne overskuddet ud fra en budgetteret EBIT-margin, frem 

for at budgettere omkostningerne linje for linje, da det kræver et meget højt informationsniveau og 

øger risikoen for fejl. Budgettering på baggrund af EBIT-margin sker på et mere aggregeret niveau, 

som skaber mere kvalificerede estimater. Set fra aktieinvestors synspunkt er mest mulig information 

dog at foretrække. Aktieinvestor trækker herefter den effektive skatteprocent fra core 

driftsoverskuddet før skat, for at nå frem til core driftsoverskuddet efter skat. (Sørensen, 2012, s. 258)  

Sidste del i budgetteringen af driftsaktiviteten består i at prognosticere øvrige core driftsoverskud 

efter skat. Overskudsbegrebet udgøres af andre driftsindtægter og –omkostninger, som ikke er 

foranlediget direkte af driftsaktiviteten. Aktieinvestor må budgettere disse ud fra salgsvæksten, idet 

de antages, at variere i takt med virksomhedens størrelse. (Sørensen, 2012, s. 259) Ved addition af de 

to driftsoverskud fremkommer det samlede driftsoverskud (DO), som giver mulighed for at beregne 

de frie pengestrømme (FCF)1. Samtidig kan residualindkomst fra driften (RIDO) beregnes2. 

Finansieringsaktiviteten budgetteres fortsat, og fungerer som supplement til den forventede udvikling 

i virksomhedens NDA. (Sørensen, 2012, s. 259) Det forudsætter, at virksomhedens forventede 

kapitalstruktur må fastsættes. Foruden analyse af virksomheder i samme industri, kan 

ledelsesberetningen indeholde nyttige informationer til brug herfor. Den budgetterede finansielle 

gearing estimerer andelen af fremmedkapital i form af netto finansielle forpligtelser (NFF). 

(Sørensen, 2012, s. 260) NFO er nu mulige at beregne ud fra størrelsen på NFF primo i hvert budgetår. 

Renten til brug herfor fastsættes ofte ud fra den historiske rente, medmindre aktieinvestoren forventer 

væsentlige ændringer i afgørende risikofaktorer; såsom en trussel mod going concern eller drastiske 

ændringer i markedet. Dividenden kan herefter udledes ved at beregne nettooverskudet (NO)3 og 

egenkapitalen (EK)4 for hvert budgetår og terminalåret. 

                                                
1  𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − ∆𝑁𝐷𝐴𝑡 
2 𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − (𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 ∗ 𝑁𝐷𝐴𝑡−1) 
3 𝑁𝑂𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − 𝑁𝐹𝑂𝑡  
4 𝐸𝐾𝑡 = 𝑁𝐷𝐴𝑡 −𝑁𝐹𝐹𝑡 
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Herefter ses det, at variablen til brug for den direkte cash flow-model (dividendemodellen) kan 

beregnes ud fra proformaregnskabets oplysninger, ligesom også residualoverskuddet (RI) til brug for 

den direkte residualindkomstmodel kan beregens såfremt der også foretages et skøn over 

egenkapitalomkostningerne (re). 

𝑑𝑡 = 𝑁𝑂𝑡 − (𝐸𝐾𝑡 − 𝐸𝐾𝑡−1)     (7.1) 

𝑅𝐼𝑡 = 𝑁𝑂𝑡 − 𝑟𝑒 ∗ 𝐸𝐾𝑡−1      (7.2) 

7.3 Informationsbehovets implikationer for årsregnskabet 

Ovenstående gennemgang viser at aktieinvestorernes værdiansættelse i høj grad beror på 

informationer fra årsregnskabet. Det er derfor vigtigt, at dette bibringer oplysninger som er velegnede 

til at beregne nutidsværdien af de fremtidige overskuds- og pengestrømme gennem de 

kapitalværdibaserede modeller. Det kan derfor diskuteres, hvilke karakteristika årsregnskabets 

finansielle informationer bør besidde med henblik på at fremme aktieinvestorernes evne til at estimere 

nutidsværdien af investeringsmuligheden. 

I diskussionen findes et antal argumenter imod måling til dagsværdi i årsregnskabet. Det hævdes, at 

værdibaserede måleattributter generelt ikke bidrager positivt til at beregne virksomhedens 

fundamentale værdi, (Black, 1980; Botosan og Huffman, 2015) ligesom det også fremføres, at det 

subjektive tilsnit ved en beregning af nutidsværdien bevirker, at alle aktieinvestorers behov ikke 

opfyldes, når måling i årsregnskabet sker via én kapitalværdiberegning. (Bromwich, 1977) Det ses 

ofte antaget, at ledelsen har de bedste kompetencer til at værdiansætte virksomhedens aktiver, (Hutton 

et al., 2012) hvorved der kan argumenteres for, at måling til dagsværdi bør ske i årsregnskabet. Herved 

ville aktieinvestorerne med fordel kunne basere sin værdiansættelse af virksomhedens fundamentale 

værdi på årsregnskabets måling. Argumentet om at ledelsen generelt har bedre kompetencer dertil 

synes dog modbevist af både Ruland (1978) og Hutton et al. (2012). Når det under en forudsætning 

om imperfekte og inkomplette markeder samtidig anføres, at årsregnskabets formål er at forsyne 

aktieinvestorerne med relevante oplysninger, frem for egentlige virksomhedsspecifikke målinger, 

(Beaver og Demski, 1979; Whittington, 2008) kan der argumenteres for, at virksomhedsspecifik 

måling ikke bør forekomme i årsregnskabet, men at beregningen af nutidsværdien bør overlades fuldt 

ud til aktieinvestorerne. 
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Dermed findes belægget for generelt at anvende dagsværdi som måleattribut stærkt begrænset, 

hvorfor transaktionsbaseret måling fortsat er at foretrække i årsregnskabet. (Hitz, 2007) Måling til 

dagsværdi er dog anvendeligt når markederne er tilstrækkeligt likvide, og værdien for ejerne 

udelukkende afhænger af markedsprisen. Herunder er det samtidig en forudsætning, at virksomheden 

ikke tilfører værdi til det produktet. Kriteriene opfyldes hos finansielle aktiver, hvorfor dagsværdi 

kan benyttes som måleattribut. (Hitz, 2007; Nissim og Penman, 2008) Ifølge Nissim og Penman 

(2008) er en generel fare ved at anvende dagsværdi som måleattribut endvidere, at prisbobler 

potentielt risikeres indregnet ved målingen af åresregnskabets poster, hvilket bidrager til mindre 

informative oplysninger i årsregnskabet. Det fremføres ligeledes, at en tidsserie af historiske overskud 

opgjort efter kostprismodellen er en bedre indikator for fremtidige overskud. (Dichev og Penman, 

2007; Elling, 2014, s. 171) Konsistent hermed konkluderer Sloan (1996), at jo tættere årsregnskabets 

historiske overskud er knyttet til de underliggende pengestrømme, desto bedre vil dette egne sig til at 

prognosticere de fremtidige overskud. Yderligere reducerer det dagsværdibaserede årsregnskab 

overskuddets anvendelighed til at prognosticere fremtidige overskud på grund af de løbende 

dagsværdireguleringer. (Dichev og Penman, 2007) 

Af ovenstående fremgår det, at måling til dagsværdi i årsregnskabet generelt ikke kan opfylde alle 

aktieinvestorers behov, da det kun er anvendeligt for en stærkt begrænset mængde af virksomhedens 

aktiver. Tilsvarende findes der argumenter for, at transaktionsbaseret måling til salgs- og kostpriser 

medfører en højere grad af behovsopfyldelse for aktieinvestorerne, idet denne type information er 

mere anvendelig til brug for vurderingen af investeringens nutidsværdi. Dermed antages det, at 

aktieinvestorerne er tilstrækkeligt professionelle til selv at varetage værdiansættelsen af 

virksomheden, hvilket ofte betvivles. (Elling, 2014, s. 173) Såfremt det ikke er tilfældet, er det til 

aktieinvestorernes fordel, at årsregnskabet så vidt muligt foretager målingen af pengestrømmenes 

nutidsværdi. 

Årsregnskabet bør indeholde en lav grad af regnskabsmæssig støj. Regnskabsregulering kan generelt 

adressere den støjkilde, som udspringer fra stivheden i regnskabspraksis. En øget fleksibilitet i 

regnskabspraksis vil give ledelsen bedre mulighed for at vælge regnskabsprincipper, der afspejler 

transaktionens reelle karakter, og dermed gøre årsregnskabet mere informativt. (Sørensen, 2012, s. 

133) Årsregnskabets informative egenskab afhænger dog samtidig af, hvordan ledelsen gør brug af 

fleksibiliteten, da dette øger risikoen for tendentiøse årsregnskaber. I tillæg hertil kan 
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regnskabskvaliteten forbedres ved at minimere risikoen for forudsigelsesfejl, som følger af 

vanskeligheden i at forudsige fremtidige hændelser. 

Såfremt aktieinvestorerne er usikre på den regnskabsmæssige kvalitet, benyttes 

pengestrømsopgørelsen som målestok for virksomhedens finansielle præstationer i perioden eller til 

at foretage relevante korrektioner til årsregnskabet. Oplysningerne fra pengestrømsopgørelsen kan 

også anvendes direkte i beregningen af de frie pengestrømme til brug for en værdiansættelse via cash 

flow-modellerne. Vigtigheden af denne regnskabsopgørelse for aktieinvestorerne kan indikere, at 

principperne herfor bør behandles på et højere konceptuelt niveau for at sikre, at disse i fremtiden 

udvikler sig på en måde, som er konsistent med aktieinvestorernes behov. 

Fokus på driftsaktiviteten øges ved reformuleringen. Dette fokus anlægges ofte når aktieinvestorerne 

vurderer værdiskabelsen i virksomheden. (Dichev og Penman, 2007) Perspektivet har en nær relation 

til det præstationsorienterede paradigmes syn på virksomheden som en transformationsproces. 

Årsregnskabet bør derfor afspejle resultatet af denne proces, hvorved virksomhedens værdiskabelse 

beskrives på en måde som er konsistent med aktieinvestorernes vurdering af virksomheden.  

Reformuleringen af resultatopgørelsen har til formål at bibringe en samlet præsentation af periodens 

totalindkomst. Herved fokuserer aktieinvestorerne på resultatopgørelsen, hvilket er konsistent med 

konklusionen i tidligere undersøgelser. (Horngren, 1955; Basu og Waymire, 2010) Endvidere bør 

årsregnskabets overskud bestå af permanente komponenter, da aktieinvestorerne fokuserer på disse. 

Færre dagsværdireguleringer og en tættere tilknytning mellem overskud og de underliggende 

pengestrømme hævdes blandt andet at styrke overskuddets kvalitet, (Sloan, 1996; Dichev og Penman, 

2007) hvorfor disse egenskaber kan søges implementeret. 

Endeligt må budgetproceduren betragtes. Der fremgår betydelige ligheder mellem denne og 

kostprismodellens principper. (Elling, 2014, s. 169-170) Blandt andet tages der ofte udgangspunkt i 

en salgsprognose, hvorudfra overskuddet kan beregnes ved brug af EBIT-marginen. Omkostningerne 

indregnes således på baggrund af matchingprincippet, hvor indtægterne afføder et bestemt 

ressourceforbrug i form af omkostninger. Salgsprognosen og AOH afgør endvidere den mængde af 

netto driftsaktiver, som er påkrævet for at understøtte det pågældende aktivitetsniveau. Balancen er 

dermed afledt af resultatopgørelsen, og derfor sekundær. Tidligere undersøgelser har i 

overensstemmelse hermed konkluderet, at resultatopgørelsen er den primære regnskabsopgørelse for 

aktieinvestorerne. (Horngren, 1955; Black, 1980; Previts et al., 1994; Basu og Waymire, 2010) 
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Kostprismodellen anvendes således som aktieinvestorernes budgetmodel, hvorfor det bør overvejes 

at aflægge årsregnskabet i overensstemmelse hermed, for at de historiske præsentationer kan ses i 

umiddelbar sammenhæng med forventningerne til fremtiden. (Elling, 2014, s. 169) 

7.4 Delkonklusion I 

Prognoseopgaven anlægger et fremadrettet fokus, hvor aktieinvestorers informationsbehov opstår på 

baggrund af et behov for at træffe effektive investeringsbeslutninger ud fra virksomheders 

fundamentale værdier. Disse fremkommer som nutidsværdien af forventede fremtidige 

nettopengestrømme. Aktieinvestorer fokuserer herigennem på at opnå positive alfa afkast, ved at 

identificere fundamentale værdier som afviger fra markedsværdien. Ved værdiansættelsen bør 

aktieinvestorer anvende kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, da disse netop udtrykker 

nutidsværdien af investeringen. De nødvendige datainput til brug for disse værdiansættelsesmodeller 

fremkommer af aggregerede regnskabsposter, som prognosticeres i proformaregnskabet. 

Udarbejdelsen af dette fordrer en analyse af den pågældende virksomheds historiske udvikling, 

hvorunder der foretages en analyse af regnskabskvaliteten, en reformulering af årsregnskabet samt en 

rentabilitets- og vækstanalyse. 

Der findes belæg for at anvende værdibaserede måleattributter under særligt restriktive forhold. 

Generelt ses der indikationer på, at aktieinvestorers evne til at estimere virksomheders fundamentale 

værdier forbedres ved årsregnskaber aflagt i overensstemmelse med kostprismodellens principper. 

Årsregnskabet vil da besidde flere af de karakteristika, som aktieinvestorer gennem 

værdiansættelsesprocessen forsøger at tilvejebringe; såsom fokus på driftsaktivitet og forbedret 

kvalitet i overskuddet, mens kostprismodellen også bidrager til en tydelig sammenhæng mellem det 

historiske årsregnskab og proformaregnskabet.  

8. The International Accounting Standards Board 

Ifølge Stephen Zeff (2013) er det ved en undersøgelse af begrebsrammen vigtigt at forstå den kontekst 

som principperne er udarbejdet under, da de økonomiske og politiske faktorer har en væsentlig 

indflydelse på udformningen. Idet IASBs begrebsramme er udarbejdet på baggrund af 

begrebsrammen fra The Financial Accounting Standards Board (FASB) har de amerikanske forhold 

haft betydelig indflydelse på indholdet. Den amerikanske organisation The U.S. Securities and 

Exchange Commission (SEC) har især udgjort en betydningsfuld faktor, da FASB er ansvarlig over 
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for denne organisation, og SEC samtidig har til opgave at håndhæve de udarbejdede standarder i 

USA. (Zeff, 2013) I EU er regnskabsharmonisering en prioritet, hvor unionen herigennem ønsker at 

fremme en effektiv ressourceallokering i markedet, beskytte investorerne og undgå 

konkurrenceforvridende tiltag landene imellem. IASB er oprettet til formålet, og har til opgave at 

udarbejde de internationale regnskabsstandarder, som i praksis skal sikre regnskabsharmoniseringen. 

For en konsistent udarbejdelse af standarderne er det nødvendigt med et klart defineret grundlag for 

de underliggende principper. (Elling, 2014, s. 70-73) Begrebsrammen er udarbejdet hertil. Dens 

overordnede målsætning er at nedsætte generelle retningslinier for ekstern finansiel rapportering, som 

maksimerer beslutningsnytten for regnskabsbrugerne. (Elling, 2014, s. 197) Et af dokumentets 

vigtigste egenskaber er endvidere at bidrage til sammenlignelig finansiel information. (Christensen, 

2010) 

For IASB er det fortsat begrebsrammen fra 1989 som er gældende, dog med en modificering af niveau 

1 og 2, som i 2010 blev resultatet af konvergensprojektet mellem IASB og FASB. På baggrund af en 

øget efterspørgsel fra regnskabsinteressenterne genoptog IASB processen i 2012, hvorefter det 

seneste udkast til en ny begrebsramme blev udgivet i maj 2015. (IASB, 2015a, s. 6) 

Begrebsrammen fra 1989 fungerer som en normativ regnskabspolitik, og er opbygget ud fra en logisk 

deduktiv tilgang bestående i fem niveauer. De første to niveauer fastsætter begrebsrammens 

målsætning, mens de tre øvrige niveauer angiver målesystemer, som skal sikre at målsætningen 

opfyldes i praksis. (Elling, 2014, s. 197) 

8.1 Begrebsrammen anno 2015 

Udkastet til en ny begrebsramme analyseres i relation til den eksisterende version, hvorigennem 

væsentlige nye elementer identificeres for at besvare projektets underspørgsmål nummer to. Der tages 

udgangspunkt i den eksisterende begrebsrammes niveauer, mens ændringerne behandles i 

forlængelse af det relevante niveau. Principperne for klassifikation og præsentation analyseres ikke 

jf. afsnit tre. 

Indledningsvist anfører IASB fortsat, at begrebsrammen ikke er en regnskabsstandard, og at den ikke 

går forud for de eksisterende regnskabsstandarder. (IASB, 2015a, § IN2) Derimod har den følgende 

formål: (1) at formulere grundlæggende regnskabsprincipper til brug for udarbejdelsen af nye 

regnskabsstandarder, (2) at forsyne regnskabsproducenter med vejledning når de eksisterende 
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standarder er utilstrækkelige og (3) at bidrage til en forståelse af standarderne. (IASB, 2015a, § IN1) 

De specifikke principper til sikring heraf kan opdeles i nedenstående niveauer. 

Figur 8.1: Den gældende begrebsramme og udkastet til en ny begrebsramme i niveau-inddeling. 

 

8.1.1 Niveau 1: Brugernes informationsbehov 

Gældende begrebsramme 

For en meningsfuld diskussion af brugernes informationsbehov må de primære regnskabsbrugere 

først defineres. Først herefter vides det, hvem begrebsrammen skal optimere regnskabernes 

nytteværdi for. Definitionen er væsentlig, da de forskellige regnskabsbrugere har heterogene 

informationsbehov, mens årsrapporten fortsat er en standardvare. Derfor kan årsrapporten ikke 

opfylde alle informationsbehov, og begrebsrammen antager af den grund en væsentlig fællesmængde 

i brugernes behov for finansiel information. (Elling, 2014, s. 199) De primære regnskabsbrugere 

defineres som ”nuværende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer som stiller 

ressourcer til rådighed for regnskabsentiteten”. (IASB, 2015a, § 1.2) Begrundelsen for at opstille én 

målsætning for alle disse brugere er, at investorernes omfattende informationsbehov antages at dække 

de øvrige brugeres behov. (Elling, 2014, s. 200) 

Informationsbehovet defineres ud fra de primære opgaver som regnskabsbrugerne løser ved hjælp af 

årsregnskabet, og består i ressourceallokering mellem ressourceejerne og virksomheden i form af 
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Kapitalbegreber og kapitalvedligeholdelse

Niveau 7
Klassifikation og præsentation

Niveau 6
Måling

Niveau 5
Klassifikation og præsentation Indregning og ophør med indregning
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Kvalitative egenskaber Kvalitative egenskaber
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Brugernes informationsbehov Brugernes informationsbehov

IASBs begrebsramme
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køb, salg eller opretholdelse af eksisterende ejerandele og andre gældsinstrumenter. (IASB, 2015a, § 

1.3) Beslutninger om ressourceallokering hviler på brugernes forventning til de fremtidige 

pengestrømme, hvorfor årsregnskabet indeholder finansiel information, som søger at gøre brugerne i 

stand til at prognosticere og vurdere disse. Herudfra antages det i den gældende begrebsramme, at 

prognoseopgaven er den primære opgave for regnskabsbrugerne. (Elling, 2014, s. 200) 

Udkast til begrebsramme 

Da konvergensprojektet resulterede i nye versioner af niveau et og to, indeholder udkastet til den ny 

begrebsramme kun få ændringer hertil. En bemærkelsværdig ændring er dog, at udkastet nu eksplicit 

refererer til stewardship som et af hovedformålene med den eksterne finansielle rapportering. (IASB, 

2015a, § 1.3) Stewardship indebærer, at årsregnskabet også skal danne grundlag for kontrol af 

ledelsen, herunder dennes evne til at holde egenkapitalen intakt og forvalte effektivt. Stewardship er 

oprindeligt forbundet med principal-agent problemstillingen samt et ex post perspektiv. (Elling, 2014, 

s. 202) IASB fastholder dog synspunktet om, at information til brug for forvaltningskontrol af 

ledelsen afdækkes igennem informationen som benyttes ved prognoseopgaven, hvorfor 

kontrolopgaven er af sekundær betydning. (IASB, 2015b, § BC1.10) De efterfølgende 

regnskabsmæssige principper i udkastet til en ny begrebsramme er derfor udarbejdet ud fra 

prognoseopgavens ex ante perspektiv, og med fokus på regnskabsbrugernes evne til at vurdere 

virksomhedens forventede fremtidige nettopengestrømme. 

8.1.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber 

Gældende begrebsramme 

Med henblik på at opfylde informationsbehovet hos de primære regnskabsbrugere, fremsætter niveau 

to en række fundamentale og forstærkende kvalitative egenskaber, som årsregnskabet må besidde. 

IASB definerer de fundamentale egenskaber som relevans og troværdig repræsentation. 

Årsregnskabet må indeholde begge, da egenskaberne er modstridende. Finansiel information der er 

relevant og utroværdig fører ikke til øget nytteværdi hos brugerne, ligesom troværdig og irrelevant 

information ej heller øger nytteværdien. 

Relevant information har betydning for regnskabsbrugernes ressourceallokering. Det sker ved, at 

informationen enten har prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller dele af begge. Ved prognoseværdi 

forstås, at informationen er brugbar som input til regnskabsbrugernes prognoseproces. Informationen 

skal dog ikke være en prognose i sig selv, da regnskabsbrugere benytter historiske data som input i 
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prognosemodellerne. Bekræftelsesværdien opstår når regnskabsbrugere via den givne information 

kan bekræfte eller justere tidligere forventninger. (Elling, 2014, s. 205) 

Troværdig repræsentation benævnes også som validitet. For at finansiel information kan 

karakteriseres som valid, må denne afspejle reel økonomiske substans for både ressourcer, fordringer, 

transaktioner og andre begivenheder som fører til værdiændringer. Det anføres at valid information 

opnås ved gengivelse af de nævnte fænomener på en måde som er fuldstændig, neutral og fejlfri. Ved 

fuldstændighed forstås, at al information, som er nødvendig for brugernes beslutningstagen, er 

inkluderet i regnskabet. Målet om neutralitet tilsiger samtidig, at informationen skal være uden bias, 

mens den kvalitative egenskabs fejlfrihed nødvendiggør en vis grad af nøjagtighed i den finansielle 

information. (Elling, 2014, s. 206-207) 

De forstærkende egenskaber fungerer som en udbygning af de fundamentale egenskaber, og udgøres 

af sammenlignelighed, konsistens, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. 

Sammenlignelighed indebærer, at det for regnskabsbruger er muligt at sammenligne forskellige 

virksomheder, samt at én virksomheds årsregnskab kan sammenlignes over flere perioder. 

Sidstnævnte berør samtidig indholdet af den kvalitative egenskab konsistens, som søger at modvirke 

unødige skift i den anvendte regnskabspraksis. Sammenlignelighedsmålet relaterer sig primært til de 

enkelte regnskabsposter fremfor den underliggende information, da brugerne foretager 

sammenligning på et aggregeret niveau. Egenskaben medfører ikke, at forskellige virksomheder skal 

behandle økonomiske fænomener ensartet, da sammenlignelighed mellem entiteter ikke 

nødvendigvis opnås derigennem. (Elling, 2014, s. 207-208) 

Selvom verificerbarhed indgår i begrebsrammen som en forstærkende egenskab, er den ikke et krav 

for den finansielle information. Såfremt verificerbarhed indgik som et egentligt krav, ville det 

medføre, at nyttig information for regnskabsbrugerne blev udelukket. For eksempel 

regnskabsmæssige skøn, som naturligt indeholder elementer af usikkerhed og derfor ikke er 

endegyldigt verificerbare. Årsregnskabets oplysninger kan derfor præsenteres troværdigt uden at 

være verificeret. For visse målinger er det endvidere ikke muligt at bestemme en objektiv og sand 

værdi. Verificerbarhed forstås derfor som konsensus omkring en måling, der ville kunne opnås blandt 

uafhængige fagfolk. (Elling, 2014, s. 208-209) 

Rettidighed fordrer aktuel finansiel information. Oplysningerne skal have betydning for brugernes 

beslutning for at opfylde denne kvalitative egenskab. (Elling, 2014, s. 210) 
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Forståelighed er en grundlæggende forudsætning for årsregnskabet, da uforståelig information ikke 

har relevans for brugerne. Hvorvidt den er forståelig eller ej vurderes ud fra en bruger, som har 

kendskab til ekstern finansiel rapportering, og bruger den fornødne tid på at forstå informationen. 

(Elling, 2014, s. 210) 

Førend oplysningerne kan komme i betragtning til årsregnskabet, skal værdierne overstige 

væsentlighedsniveauet, og samtidig bidrage med større nytte end omkostninger. Tærskelværdien 

væsentlighed er unik for hver virksomhed og periode, og fastlægges ud fra, om en inklusion eller 

undladelse af informationen har betydning for brugernes beslutning. Samtidig må nytten af 

information for brugerne overstige omkostningerne for producenten, så der på et samfundsmæssigt 

niveau skabes en gevinst. (Elling, 2014, s. 210) 

Udkast til begrebsramme 

IASB har erstattet begrebet pålidelighed med troværdig repræsentation, hvilket visse interessenter 

har udtrykt bekymring over, da det accepterer en større usikkerhed i forbindelse med måling og derfor 

angiveligt fører til, at årsregnskabets nytteværdi for brugerne forringes. IASB adresserer 

problemstillingen eksplicit i udkastet, da § 2.12-2.13 anfører, at såfremt usikkerheden i forbindelse 

med måling er for stor, kan det være ensbetydende med, at information er irrelevant for brugerne. 

IASB forsøger herved at skabe et trade-off mellem de fundamentale egenskaber. (IASB, 2015a, s. 9) 

Usikkerhed i forbindelse med måling opstår når værdien af aktiver eller forpligtelser ikke kan 

observeres direkte i markedet, og derfor må estimeres. Da årsregnskabet sædvanligvis indeholder 

regnkabsposter, som er influeret af professionelle skøn, er usikkerhed ved brug af estimater ikke 

ensbetydende med, at informationerne er irrelevante. Der skal blot oplyses behørigt om de foretagne 

skøn. (IASB, 2015a, § 2.12-2.13) 

Det eksplicitte brug af begrebet prudence er genindført ved beskrivelsen af neutralitet, og skal bidrage 

til at sikre en troværdig repræsentation. IASB fortolker begrebet således, at elementerne hverken må 

over- eller undervurderes. (IASB, 2015a, § 2.18) En sådan form for forsigtighed karakteriseres som 

cautious prudence, der har særlig relevans for regnskabsmæssige skøn. (IASB, 2015b, § BC2.9) En 

alternativ forståelse af begrebet ses også anført, idet asymmetric prudence i visse tilfælde accepteres, 

hvilket bevirker at tab kan indregnes tidligere end gevinster. (IASB, 2015b, § BC2.14) Sidstnævnte 

er i højere grad overensstemmende med, at visse regnskabsbrugere tolker begrebet prudence i lighed 

med forsigtighedsprincippet, (Cooper, 2015) der senere har udmøntet sig i realisationsprincippet, og 

oprindeligt er forbundet med kostprismodellen. (Elling, 2014, s. 101) 
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Forud for definitionen af elementerne er nu indarbejdet et nyt niveau tre, som beskriver formålet med 

regnskabsopgørelser, hvorunder der kun refereres til balancen og resultatopgørelsen, mens 

pengestrømsopgørelsen ikke er nævnt. (IASB, 2015a, § 3.6) Målsætningen med de finansielle 

opgørelser er overensstemmende med indholdet i niveau et og to, mens målesystemerne følger de 

principper, som er angivet i de efterfølgende kapitler. IASB fremhæver, at årsregnskabet skal 

udarbejdes ud fra virksomhedens perspektiv og ikke ud fra de primære brugeres perspektiv. 

Begrundelsen herfor er, at årsregnskabet skal redegøre for virksomhedens forhold. Perspektivet skal 

dog stadig føre til en sondring mellem egenkapital og forpligtelser. (IASB, 2015b, § BC3.3) 

Endvidere defineres regnskabsentiteten og de økonomiske fænomener, som skal indgå i 

årsregnskabet. Der tages udgangspunkt i virksomheder, som enten frivilligt eller ved lov aflægger 

årsregnskab, hvorefter det anføres, at disse ikke nødvendigvis er juridiske enheder. Når en 

virksomhed har kontrol over en anden virksomhed, er det muligt at regnskabsentiteten omfatter flere 

virksomheder. Behandlingen af datterselskabet afhænger af, hvorvidt der anlægges betragtning om, 

at kun kontrollerede aktiver og forpligtelser skal indregnes, hvorved datterselskabet indregnes som et 

aktiv, og årsregnskabet forbliver ukonsolideret. Alternativt kan anlægges en betragtning om, at 

aktiver og forpligtelser hvorover der både haves direkte og indirekte kontrol skal indregnes, hvilket 

fører til konsoliderede årsregnskaber. IASB anser de konsoliderede regnskaber for at skabe størst 

nytteværdi hos brugerne. (IASB, 2015a, § 3.14-3.15) 

8.1.3 Niveau 3: Definition af elementer 

Gældende begrebsramme 

Elementer udgør de bestanddele, som et årsregnskab er bygget op af. Førend finansiel information 

kan inddrages i årsregnskabet, må det først kunne kategoriseres som et af de nedenstående elementer, 

hvorefter det vurderes om indregningskriterierne også opfyldes. Definitionerne tager udgangspunkt i 

balancens aktiver og passiver, og fremgår herunder. (Elling, 2014, s. 212-213) 

Aktiver er kontrollerede ressourcer som følger af tidligere begivenheder, og som forventes at bringe 

fremtidige økonomiske fordele til virksomheden. 

Passiver er aktuelle forpligtelser som følger af tidligere begivenheder, og som ved indfrielse forventes 

at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele. 

Egenkapitalen er den residual der fremkommer, når virksomhedens forpligtelser fratrækkes 

virksomhedens aktiver. 
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Indtægter er værdistigninger i aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører en stigning i 

egenkapitalen. Det gælder dog ikke stigninger i egenkapitalen, der hidrører indskud fra ejerne. 

Omkostninger er værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører et fald i 

egenkapitalen. Det gælder dog ikke fald i egenkapitalen som hidrører udlodning til ejerne. 

Totalindkomst defineres som den samlede ændring i virksomhedens egenkapital fra primo til ultimo, 

hvadend disse ændringer er realiserede eller urealiserede. Værdiforskydninger i egenkapitalen der 

skyldes transaktioner med ejerne skal ikke medregnes til totalindkomsten. 

I tillæg til ovenstående behandler begrebsrammen også kapitalbegrebet og kapitalvedligeholdelsen. 

Valget af kapitalbegreb og måleattributter har betydning for, hvilken regnskabsmodel årsregnskabet 

baseres på. Begrebsrammen fremstiller to kapitalbegreber; henholdsvis finansiel og fysisk 

kapitalvedligeholdelse, hvor valget afhænger af brugers informationsbehov. Ved finansiel 

kapitalvedligeholdelse måles overskuddet som stigningen i nettoaktivernes finansielle beløb fra 

primo til ultimo, mens der ses bort fra transaktioner med ejerne. Vedligeholdelsen fremgår enten som 

et uændret nominelt beløb, eller som en uændret generel købekraft. Ved fysisk kapitalvedligeholdelse 

måles overskuddet i stedet som stigningen i virksomhedens produktionskapacitet fra primo til ultimo, 

mens transaktioner med ejerne fortsat udelades. Vedligeholdelsen bevarer egenkapitalens specifikke 

købekraft. (Elling, 2014, s. 214) 

Udkast til begrebsramme 

Niveau fire i udkastet til en ny begrebsramme er en revideret udgave af det eksisterende niveau tre. 

Enkelte begreber i disse definitioner er ændret eller tilføjet, hvilket potentielt kan have en betydelig 

indvirkning, idet definitionerne er centrale for, hvilke økonomiske fænomener årsregnskabet kan 

indeholde. Aktiver defineres herefter som økonomiske ressourcer frem for blot ressourcer. 

Tilføjelsen fører til et større fokus på ressourcer, hvorfra der kan tilflyde økonomiske fordele til 

virksomheden, og kan i højere grad både omfatte materielle og immaterielle aktiver. Definitionen for 

forpligtelser er ligeledes modificeret således, at fokus lægges på de aktuelle forpligtelser 

virksomheden har på balancedagen, og som virksomheden ikke har praktisk mulighed for at 

undslippe. (EY, 2015, s. 3) En markant ændring består i, at det nu ikke længere skal kunne forventes, 

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden førend definitionen på et aktiv 

eller et passiv opfyldes. For definitionen på et aktiv ses det derfor, at en forventning om, at ressourcen 

vil bringe fremtidige økonomiske fordele ikke er nødvendig, (IASB, 2015a, § 4.13) mens definitionen 

på et passiv ligeledes ikke kræver, at begivenheden sandsynligvis vil medføre en afståelse af 
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fremtidige økonomiske fordele. (IASB, 2015a, § 4.27) Det er nu blot et krav, at fænomenet potentielt 

kan medføre et flow af økonomiske fodele. Idet der ikke længere er krav om en vis sandsynlighed for 

at økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden, ses der nu mere lempelige krav til at 

opfylde definitionen på et aktiv eller et passiv. 

8.1.4 Niveau 4: Indregning og måling 

Gældende begrebsramme 

Selvom de finansielle informationer opfylder definitionen på et element medtages disse først i 

årsregnskabet, når indregningskriterierne er opfyldt. Førend informationen kan posteres i regnskabet 

må den derfor besidde de to nedenstående kvalifikationer: (Elling, 2014, s. 215) 

1. Det skal være sandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå eller fragå virksomheden 

2. Det skal være muligt at måle posten validt til kostpris eller værdi 

Det første kriterium bevirker, at sandsynligheden skal være højere end 50 %. Det andet kriterium har 

til formål at begrænse de subjektive og arbitrære målinger ved første indregning, da sådan information 

kan være vildledende. (Elling, 2014, s. 215) 

De værdibaserede måleattributter anvendes ved måling af økonomiske fænomener, idet de antages at 

forøge nytteværdien for regnskabsbrugerne. Den eksisterende begrebsramme indeholder ydermere 

mangel på principper for måling af transaktioner og andre begivenheder. 

Udkast til begrebsramme 

Mens den eksisterende begrebsramme fastsætter de to ovenstående indregningskriterier, skaber 

udkastet en kobling til de kvalitative karakteristika som beskrevet i niveau to. Således skal 

elementerne indregnes såfremt informationen er relevant for brugerne og kan repræsenteres 

troværdigt. Samtidig skal nytten af at indregne elementet overstige omkostningen ved at tilvejebringe 

informationen. (IASB, 2015a, § 5.9) Sandsynlighedskriteriet eksisterer fortsat under egenskaben 

relevans, mens validitetskriteriet findes under egenskaben troværdig repræsentation. Det fremføres 

dog, at selv en lav sandsynlighed for, at økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden kan 

gøre informationen relevant, hvorefter indregning bør ske. (IASB, 2015a, § 5.18) 

Ophør med indregning af aktiver og forpligtelser behandles ikke i den eksisterende begrebsramme. 

Det nye udkast indeholder derimod et særskilt afsnit herom. Der fremsættes krav om, at de 

tilbageværende aktiver og forpligtelser, samt ændringerne i virksomhedens aktiver og forpligtelser, 

repræsenteres troværdigt. (IASB, 2015a, § 5.26) IASB anfører herefter, at momenter i vurderingen af 
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om ophør med indregning er passende kan omfatte, hvem aktivet eller forpligtelsen overdrages til, 

samt om virksomheden bibeholder retten til økonomiske fordele fra den økonomiske ressource. 

Overdrages aktivet for eksempel til en agent, eller tilflyder der fortsat økonomiske fordele til 

virksomheden, har virksomheden sandsynligvis kontrol over aktivet, hvorefter ophør med indregning 

ikke er passende. (IASB, 2015a, § 5.28-5.29) 

Udkastet omfatter samtidig et særskilt niveau for måling, hvilket afdækker en signifikant mangel i 

den eksisterende begrebsramme. Niveauet indeholder i hovedtræk en beskrivelse af relevante 

måleattributter og den information de tilvejebringer, momenter som kan overvejes ved valg af 

måleattribut, situationer hvor mere end ét måleattribut er passende og endeligt principper for måling 

af egenkapitalen. 

IASB beskriver måleattributterne historisk kostpris, dagsværdi og brugsværdi. (IASB, 2015a, § 6.4-

6.5) Dagsværdi defineres som beløbet der betales for et aktiv eller udligningen af en forpligtelse 

mellem uafhængige parter på den givne dato, (IASB, 2015a, § 6.21) hvilket også betegnes som 

markedsmåling. (Elling, 2014, s. 157) Brugsværdi defineres som nutidsværdien af de fremtidige 

nettopengestrømme, (IASB, 2015a, § 6.34) og udgør en virksomhedsspecifik måling. (Elling, 2014, 

s. 157) Ved valg af måleattributter skal det sikres, at informationen besidder både de fundamentale 

og forstærkende kvalitative egenskaber, mens nytten for regnskabsbrugerne skal overstige 

omkostningen ved tilvejebringelsen af informationen. (Deloitte, 2015) Kriterierne kan opfyldes af 

flere måleattributter, og det fremhæves endvidere, at der kan forekomme situationer, hvor ét 

måleattribut er relevant for aktiver eller forpligtelser, mens de afledte indtægter og omkostninger 

måles via et andet måleattribut. (IASB, 2015a, § 6.76) Forskellen mellem disse værdier aflejres 

derefter i opgørelsen for anden totalindkomst. (IASB, 2015a, § 7.25) Afslutningsvist nævnes det, at 

egenkapitalen måles indirekte igennem nettoaktiverne, og at principperne i begrebsrammen ikke er 

designet således, at egenkapitalen afspejler virksomhedens samlede værdi. (IASB, 2015b, § 6.78) 

8.2 Begrebsrammens faktiske output 

Begrebsrammen hævdes oprindeligt at være udarbejdet i overensstemmelse med det 

formueorienterede paradigme, og nedsætter derfor regnskabsprincipper inden for dettes rammer. 

(Elling, 2014, s. 196) Det understøttes blandt andet af, at IASB og FASB tidligere har benyttet Hicks’ 

indkomstmodel til at redegøre for sit fokus på balanceposterne. (Bullen og Crook, 2005) Mens flere 

har rejst kritik af valget, og hellere ser en tilknytning til det præstationsorienterede paradigme, (Hitz, 
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2007; Dichev og Penman, 2007; Whittington, 2008) argumenterer andre for, at begrebsrammen i 

forvejen har en tættere tilknytning til det præstationsorienterede paradigme end der ofte antages. 

(Barker, 2015; Barker og McGeachin, 2015) Derfor analyseres begrebsrammens målsætning og 

målesystemer i relation til henholdsvis det formue- og præstationsorienterede paradigme for at 

identificere, hvilke karakteristika årsregnskabet vil besidde, når det udarbejdes i overensstemmelse 

med begrebsrammens principper. Analysen bidrager til en besvarelse af projektets underspørgsmål 

tre. 

8.2.1 Begrebsrammen og det formueorienterede paradigme 

Målsætning 

IASB definerer de primære regnskabsbrugere som nuværende og fremtidige aktieinvestorer, 

långivere og andre kreditorer. Samtidig tages der udgangspunkt i, at den primære opgave for disse 

består i at træffe ressourceallokeringsbeslutninger. (IASB, 2015a, § 1.2) De forventede fremtidige 

nettopengestrømme er centrale for disse beslutninger, (IASB, 2015a, § 1.3) hvorfor prognoseopgaven 

er primær. (Elling, 2014, s. 200) Prognoseopgaven antager i lighed med det formueorienterede 

paradigme et ex ante perspektiv. Dette medfører dog ikke i sig selv en implicit tilknytning til 

paradigmet. Det gælder, at prognoseopgaven kan løses igennem begge paradigmer, hvorefter det 

foretrukne paradigme hævdes at afhænge af, om der anlægges et informations- eller 

målingsperspektiv på årsrapporten. (Elling, 2014, s. 194) Det anføres samtidig, at aktieinvestorerne 

til brug herfor behøver informationer omkring virksomhedens ressourcer og forpligtelser. (IASB, 

2015a, § 1.4) Endvidere bidrager resultatopgørelsen kun til en forståelse af periodens finansielle 

præstationer. (IASB, 2015a, § 1.16) Dermed anlægges et fokus på virksomhedens aktiver og passiver, 

mens balancen anskues som den primære regnskabsopgørelse. De finansielle opgørelser skal 

ydermere vise værdiændringer i ressourcer og forpligtelser, som skyldes transaktioner og andre 

begivenheder. (IASB, 2015a, § 1.12) Andre begivenheder indebærer, at resultatopgørelsen bør 

specificere, hvorvidt værdiændringerne skyldes ændringer i markedsværdien. (IASB, 2015a, § 1.19) 

Dette indikerer, at aktiver og passiver kan måles til dagsværdi ved markedsmåling, samt at både 

realiserede og urealiserede gevinster/tab kan indregnes. Et fokus på balancen og værdibaserede 

måleattributter implementeres dermed, hvilket er fundamentalt for det formueorienterede paradigme. 

(Elling, 2014, s. 194) 

Informationer om virksomhedens finansielle præstationer opnås ved at fokusere på periodens 

værdiændringerne i ressourcer og forpligtelser, bortset fra de ændringer der følger af transaktioner 

med ejere og andre långivere. (IASB, 2015a, § 1.18) Et sådan syn på virksomhedens finansielle 
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præstationer kan relateres til den økonomiske indkomst under det formueorienterede paradigme, som 

dog kun ser bort fra transaktioner med ejerne. (Elling, 2014, s. 151) 

Begrebsrammens kvalitative karakteristika kan være relevante for begge paradigmer. Under 

konvergensprojektet udskiftede IASB og FASB den fundamentale egenskab pålidelighed med 

troværdig repræsentation. Ændringen fastholdes i udkastet, (IASB, 2015a, § 2.14) og hævdes at 

knytte begrebsrammen tættere til det formueorienterede paradigme, da egenskaben i højere grad 

tillader estimater for dagsværdi. (Erb og Pelger, 2015) Ved virksomhedsspecifik måling kræves det 

for eksempel ikke, at estimatet er pålideligt, førend det kan repræsentere det underliggende 

økonomiske fænomen troværdigt. (IASB, 2015a, § 6.57) Ligeledes anses den forstærkende egenskab 

verificerbarhed for opfyldt, såfremt markedsværdien kan observeres eller kapitalværdimodellens 

datainput kan efterprøves. (IASB, 2015a, § 6.61) Den fundamentale egenskab relevans indgår 

uændret, men suppleres med et afsnit om usikkerhed ved måling. IASB fastslår, at når værdien af 

aktiver og passiver ikke kan observeres direkte ved markedsmåling, kan estimater for værdien fortsat 

udgøre relevant information til trods for, at usikkerhed omkring estimatet er stor. (IASB, 2015a, § 

2.12-2.13) Det understreges også senere, da usikkerhed omkring målingen ikke i sig selv forhindrer 

brugen af virksomhedsspecifikke måleattributter. (IASB, 2015a, § 6.55) Der ses herved færre 

begrænsninger for værdibaserede måleattributter i de situationer, hvor markedsmåling ikke er mulig, 

og virksomhedsspecifik måling derfor foretages, hvilket bringer begrebsrammen tættere på det 

formueorienterede paradigme. 

Målesystemer 

Definitionen af elementerne tager udgangspunkt i balanceposterne, idet årsregnskabet skal give 

informationer omkring virksomhedens aktiver og passiver samt ændringerne i disse. (IASB, 2015a, 

§ 4.2) Resultatopgørelsens indtægter defineres herefter som stigninger i aktiver og fald i forpligtelser, 

mens omkostninger defineres som fald i aktiver og stigninger i passiver. (IASB, 2015a, § 4.4) 

Resultatopgørelsen er derved afledt af balancen, og har blot til opgave at specificere dennes 

bevægelser. 

Definitionerne tillader kun semantiske balanceposter, det vil sige at ressourcerne og forpligtelserne 

skal eksistere i virkeligheden uafhængigt af balancen. Dette afspejles ved, at definitionen på et aktiv 

og en forpligtelse anfører et krav om, at de skal hidrøre tidligere begivenheder. (IASB, 2015a, § 4.4) 

Fremtidige aktiver og forpligtelser opfylder således ikke definitionen. 
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I udkastet er definitionen af en økonomisk ressource ændret således, at fremtidige økonomiske fordele 

der flyder til eller fra virksomheden ikke længere skal være sandsynlige, men derimod blot mulige. 

Derfor findes ikke længere et egentligt sandsynlighedskriterium. Idet de økonomiske fordele ikke 

længere skal være sandsynlige, er betingelserne for at opfylde definitionen lettere at imødekomme, 

og flere ressourcer samt fordringer i ressorucer kan alt andet lige leve op til definitionen på enten et 

aktiv eller en forpligtelse. Flere har anført, at definitionerne er bredere, mens IASB mener at 

ændringen hverken gør definitionen bredere eller mere indskrænket. (IASB, 2015b, § BC4.17) Under 

det formueorienterede paradigme øger indregningen af flere aktiver og forpligtelser årsregnskabets 

nytteværdi, da mere værdimåling dermed kan ske i årsregnskabet. Såfremt aktieinvestorerne samtidig 

baserer sig på egenkapitalens bogførte værdi ved beregningen af virksomhedens fundamentale værdi, 

vil det samtidig øge årsregnskabet nytteværdi for disse brugere. 

Når elementerne indregnes i årsregnskabet, er formålet at give en struktureret beskrivelse af 

virksomhedens økonomiske ressourcer og fordringer samt værdiforskydningerne deri. (IASB, 2015a, 

§ 5.3) Indregning sker på baggrund af det dobbelte bogholderis princip, (IASB, 2015a, § 5.6) som 

begge paradigmer er bygget op over. Ud fra definitionen af elementerne, hvor fokus er på 

balanceposterne, betragter IASB sammenhængen i det dobbelte bogholderi således, at stigninger og 

fald i egenkapitalen fører til enten indtægter eller omkostninger, hvorved resultatopgørelsens poster 

afledes af ændringerne i balanceposterne. Denne forståelse af det dobbelte bogholderis princip er i 

overensstemmende med det formueorienterede paradigme. (Elling, 2014, s. 148) 

Det tilkendegives, at årsregnskabet ikke har til formål at afspejle virksomhedens samlede værdi, 

hvorfor ikke alle ressourcer og fordringer som opfylder definitionen på enten et aktiv eller passiv, vil 

blive indregnet. (IASB, 2015a, § 5.7) En del af værdiansættelsen overlades dermed til 

aktieinvestorerne. Det formueorienterede paradigme medfører traditionelt en forudsætning om 

perfekte og komplette markeder under fuld viden, hvilket fører til en perfekt balance. (Elling, 2014, 

s. 161) Når årsregnskabet ikke har til formål at afspejle virksomhedens samlede værdi, stræbes der 

ikke mod en perfekt balance, hvilket indikerer en antagelse om imperfekte og inkomplette markeder. 

Det medfører en forskel mellem den bogførte værdi og kursværdien af egenkapitalen, der blandt andet 

opstår som følge af, at kun semantiske poster tillades i balancen, en række immaterielle anlægsaktiver 

opfylder ikke indregningskriterierne og enhedsmåling af aktiver ser bort fra værdiskabelsen ved 

synergier. (Elling, 2014, s. 165-166) Antagelsen om markedernes effektivitet kan berettige 

overvejelser om, hvorvidt det formueorienterede paradigme bør implementeres. 
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Indregning af et element skal ske, såfremt informationen opfylder de kvalitative egenskaber. (IASB, 

2015a, § 5.9) For eksempel vil manglende mulighed for at adskille et aktiv fra goodwill medføre tvivl 

omkring eksistensen af dette, hvilket forringer relevansen af den givne information. Ultimativt fører 

det til, at aktivet ikke bør indregnes. (IASB, 2015a, § 5.15) Tilsvarende kan der opstå usikkerhed om, 

hvorvidt en historisk begivenhed fører til en egentlig forpligtelse, hvorfor et sådan passiv ikke kan 

indregnes. (IASB, 2015a, § 5.16) Tvivl omkring eksistens af aktiver eller forpligtelser tydeliggører 

begrebsrammen krav om, at balanceposterne skal være semantiske, hvilket er konsistent med det 

formueorienterede paradigme. Mens definitionen af elementerne ikke længere kræver, at det kan 

forventes, at økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden, er det fortsat et 

indregningskriterium, at der forekommer en vis sandsynlighed for dette. (IASB, 2015a, § 5.17) 

Samtidig anføres det, at selv en lav sandsynlighed herfor kan bevirke, at informationen er relevant og 

derfor kan indregnes. (IASB, 2015a, § 5.18) Dermed observeres en tæt relation til det 

formueorienterede paradigme, som accepterer indregning af både realiserede og urealiserede 

gevinster og tab. 

Ophør med indregning sker for aktivernes vedkommende, når virksomheden ikke længere har kontrol 

med disse, mens det for passiver sker, når virksomheden ikke længere har en retlig eller faktisk 

forpligtelse. (IASB, 2015a, § 5.25) Økonomiske ressourcer som skaber økonomiske fordele skal 

derfor være indregnet, hvorved det formueorienterede paradigmes fokus på økonomiske ressourcer 

indarbejdes. 

Såfremt en ressource eller en fordring opfylder definitionen på et element samt kravene for 

indregning, opstår en problemstilling i relation til, hvilket måleattribut der bør anvendes. 

Begrebsrammen identificerer tre måleattributter, herunder historisk kostpris, dagsværdi og 

brugsværdi. (IASB, 2015a, § 6.4) Begrebet historisk kostpris skaber associationer til det 

præstationsorienterede paradigme, men kan under det formueorienterede paradigme tolkes som 

dagsværdi, idet prisen afspejler dagsværdien på købstidspunktet. Den efterfølgende måling sker ved 

systematiske afskrivninger eller amortisering suppleret med nedskrivningstests. (IASB, 2015a, § 6.7) 

Kombinationen følger af det formueorienterede paradigme, hvor de systematiske afskrivninger 

skaber en syntaktisk regnskabspost, og derfor må suppleres med en vurdering af, hvorvidt den 

bogførte værdi repræsenterer dagsværdien af de fremtidige forventede pengestrømme. (Elling, 2014, 

s. 146) Der kan forekomme tilfælde, hvor en kostpris ikke kan observeres. I de situationer tillades det 
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at anvende et værdibaseret måleattribut som proxy for den historiske kostpris. (IASB, 2015a, § 6.11) 

Herved forekommer måling til dagsværdi også. 

Indtægter og omkostninger tillades målt til historisk kostpris, hvilket hævdes at bidrage til nyttig 

information når regnskabsbrugerne løser prognoseopgaven. (IASB, 2015a, § 6.13) Da indtægter og 

omkostninger er afledt af ændringerne i aktiver og passiver, medfører denne måling ikke, at der sker 

transaktionsbaseret måling. Den indregningsmæssige årsagssammenhæng følger fortsat det 

formueorienterede paradigme. Afslutningsvist fremføres det, at genanskaffelsesværdi kan være mere 

relevant for regnskabsbrugerne end historisk kostpris, især ved prisændringer i samfundet og 

regnskabsbrugeres fokus på fysisk kapitalvedligeholdelse. (IASB, 2015a, § 6.18) Såfremt der 

udelukkende benyttes genanskaffelsesværdi som måleattribut, vil årsregnskabet følge 

genanskaffelsespris-modellen, som har en tættere relation til Hicks’ idealindkomstmodel end 

kostprismodellen. (Elling, 2014, s. 177) Det formueorienterede paradigme tilnærmes derved. 

Udkastet diskuterer brugen af værdibaserede måleattributter, hvor målingen overordnet kan ske ved 

markedsmåling eller virksomhedesspecifik måling. (IASB, 2015a, § 6.20) Ved det formueorienterede 

paradigmes antagelse om perfekte og komplette markeder under fuld viden vil markedsmåling og 

virksomhedsspecifik måling udtrykke den samme værdi, hvorfor markedsprisen fungerer som et 

komplet surrogat for kapitalværdien. Set herudfra er begge attributter anvendelige og bør derfor indgå 

i begrebsrammen. 

For begge metoder gælder det, at de udtrykker nutidsværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme, (IASB, 2015a, § 6.35) og dermed anlægger et ex ante perspektiv. Det antages, at 

markedsmåling øger sammenligneligheden mellem forskellige virksomheders årsregnskab, da 

salgsværdien kan observeres i markedet, og virksomhederne derfor vil fremkomme til samme værdier 

for identiske aktiver og passiver. (IASB, 2015a, § 6.31-6.32) Modsætningsvist anføres det, at 

virksomhedsspecifik måling medfører forskellige værdier for identiske aktiver og passiver, da 

beregningen af nutidsværdi beror på et subjektivt datainput. (IASB, 2015a, § 6.43-6.44) 

Kapitalværdien af et aktiv kan i visse situationer kun vurderes meningsfuldt ved at estimere værdien 

af den pengestrømsfrembringende enhed (CGU), hvorved værdien af synergi mellem aktiverne 

utilsigtet indgår i den målte værdi af det enkelte aktiv. (IASB, 2015a, § 6.45-6.46) 

Virksomhedsspecifik måling siges derfor at forringe sammenligneligheden mellem forskellige 

virksomheders årsregnskaber. (IASB, 2015a, § 6.44) Forskellige værdier for identiske aktiver opstår 

når forudsætningerne om perfekte og komplette markeder under fuld viden ikke er gældende. 
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Markedsværdi kan dermed ikke erstatte kapitalværdi direkte, hvorfor der må sondres imellem disse 

to former for måling. Problemstillingen er kendt under det formueorienterede paradigme, og følger 

af markedseffektivitetens betydning for dagsværdiregnskabet. (Ball, 2006; Elling, 2014, s. 165) Igen 

observeres en tilknytning til det formueorienterede paradigme, samt indikationer på at overvejelser 

om hvorvidt implementeringen heraf er fordelagtigt bør gøres. 

8.2.2 Begrebsrammen og det præstationsorienterede paradigme 

Målsætning 

Kontrolopgaven er genindført i udkastet, (IASB, 2015a, § 1.3) men indgår ikke som et særskilt formål 

for den finansielle rapportering, da informationsbehovet hævdes at blive dækket gennem 

prognoseopgaven, (IASB, 2015b, § BC1.10) selvom regnskabsforskning sår tvivl herom. (Gjesdal, 

1981; Kuhner og Pelger, 2015) Kontrolopgaven menes at kræve informationer fra den 

kostprismodellen. (Gjesdal, 1981; Myddelton, 2012) Idet prognoseopgaven omfavner 

kontrolopgaven, er IASBs vurdering af hvordan denne opgave løses bedst afgørende for 

begrebsrammens tilknytning til de to paradigmer, da begge principielt kan bidrage til at løse 

prognoseopgaven. 

Pengestrømsopgørelsen anses for at bidrage med nyttig information til de primære regnskabsbrugere. 

(IASB, 2015a, § 1.20) Under det præstationsorienterede paradigme, kan det forklares ved, at 

pengestrøms- og resultatopgørelserne udtrykker virksomhedens indtjeningsevne. (Elling, 2014, s. 83) 

En anden årsagsforklaring er, at det formueorienterede paradigme tillader indregning af realiserede 

og urealiserede gevinster/tab, hvorfor det ikke er muligt at omdanne indtægts- og 

omkostningsstrømme til pengestrømme. Pengestrømsopgørelsen er derfor nødvendig i det 

dagsværdibaserede årsregnskab. (Elling, 2014, s. 151) 

En afart af forsigtighedsprincippet, prudence, er inkluderet i begrebsrammen, og skal forstås som 

neutral information, der understøtter egenskaben troværdig repræsentation. Forsigtigheden 

modvirker tendentiøse årsregnskaber, og det understreges at indtægter og omkostninger hverken bør 

over- eller undervurderes. (IASB, 2015a, § 2.18) IASB forsøger derved at indføre et 

forsigtighedsbegreb, der forstås som øget opmærksomhed ved foretagelsen af regnskabsmæssige 

skøn, og ikke en asymmetrisk forsigtighed, som indregner omkostninger/tab tidligere end 

indtægter/gevinster. (IASB, 2015b, s. 21-22) Sidstnævnte accepteres dog i visse situationer. (IASB, 

2015b, § BC2.14) Asymmetrisk forsigtighed kan relateres til forsigtighedsprincippet i 

kostprismodellen, som senere ses aflejret i realisationsprincippet. (Elling, 2014, s. 101) En sådan 
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tolkning af princippet skaber en relation mellem begrebsrammen og det præstationsorienterede 

paradigme, og faciliterer principper som er konsistente med kostprismodellen. IASBs mening synes 

dog at være en anden, da der bør anlægges skærpet opmærksomhed ved regnskabsmæssige skøn, for 

at undgå tendentiøse årsregnskaber. Det kan ses som en følge af, at der i udkastet fremgår færre 

begrænsninger for brugen af værdibaserede måleattributter. Forsigtighedsprincippet indføres derfor 

som følge af de formueorienterede principper. 

De regnskabsmæssige opgørelser skal aflægges ud fra virksomhedens perspektiv. (IASB, 2015a, § 

3.9) Når virksomhedsperspektivet antages, er der principielt ikke forskel på egenkapital og 

forpligtelser. Virksomheden anses for at have en selvstændig eksistens uafhængig af ejerne. Såvel 

egenkapital som forpligtelser er finansieringskilder, der fra virksomhedens synspunkt blot indgås på 

forskellige kontraktmæssige vilkår. Som kompensation for finansieringen betales renter, afdrag og 

udbytte. Virksomhedens primære opgave er derfor at opnå et resultat før renter, på hvilket grundlag 

alle finansieringskilder kan kompenseres. Det fører til et fokus på resultatopgørelsen, og relaterer 

begrebsrammen til det præstationsorienterede paradigme. (Elling, 2014, s. 270) Til trods for, at IASB 

formelt anlægger et sådan perspektiv igennem udkastets § 3.9, forekommer substansen af 

begrebsrammen som helhed at være udarbejdet i overensstemmelse med ejerteorien, der er nært 

beslægtet med det formueorienterede paradigme. (Mourik, 2014) Ligeledes anfører IASB, at det på 

trods af udgangspunktet i virksomhedens perspektiv, fortsat er hensigten at sondre imellem 

egenkapital og forpligtelser. (IASB, 2015b, § BC3.3) Inkonsistensen kan tolkes ud fra IASBs 

definition af de primære regnskabsbrugere som aktieinvestorer, långivere og andre kreditorer. Det 

forekommer herefter vanskeligt senere at anlægge én brugergruppes perspektiv, da det vil skabe en 

formel inkonsistens i begrebsrammen. 

Målesystemer 

Begrebsrammens definition af indtægter og omkostninger tager udgangspunkt i balanceposterne, 

hvilket kan årsagsforklares gennem det formueorienterede paradigmes fokus på virksomhedens 

økonomiske ressourcer og fordringer deri. (Elling, 2014, s. 142) Definitionerne giver dog ingen 

mening under det præstationsorienterede paradigme, der fokuserer på transformationsprocessen, og 

derfor er transaktionsbaseret. I det præstationsorienterede paradigme måles driftsaktiviteten direkte i 

resultatopgørelsen, mens matchingprincippet bevirker, at balanceposterne blot er syntaktiske poster, 

som periodiseres indtil de tilhørende indtægter realiseres. (Elling, 2014, s. 80-81) Såfremt 

definitionen af elementerne skulle udspringe fra det præstationsorienterede paradigme, ville 
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begrebsrammen definere indtægter og omkostninger, mens balanceposterne ville være afledt af 

regnskabspraksis for driftsposterne. (Elling, 2014, s. 278) 

Ved begrebsrammens diskussion af indregning tages der også udgangspunkt i aktiver og passiver. 

Det ses blandt andet illustreret ved forståelsen af det dobbelte bogholderis princip, hvor stigning og 

fald i egenkapitalen afføder henholdsvis indtægter og omkostninger. (IASB, 2015a, § 5.6) Balancen 

er dermed den primære regnskabsopgørelse, og resultatopgørelsen sekundær. Under det 

præstationsorienterede paradigme er sammenhængen omvendt. (Elling, 2014, s. 146) Ydermere 

fremgår det af begrebsrammen, at selvom sandsynligheden for at økonomiske fordele vil tilflyde eller 

fragå virksomheden er lav, kan informationerne være relevante, og indregning tillades dermed 

såfremt de øvrige betingelser er opfyldt. (IASB, 2015a, § 5.18) Kravet om lav sandsynlighed står i 

kontrast til realisationsprincippet, og begrebsrammen afviger derved fra det præstationsorienterede 

paradigme. 

Idet indtægter og omkostninger afledes af værdiforskydningerne i aktiver og passiver opfyldes 

matchingprincippet ikke. IASB fremfører dog, at der sker matching mellem indtægter og 

omkostninger, da indregning af stigninger og fald i balanceposterne sker samtidigt i 

resultatopgørelsen. (IASB, 2015a, § 5.8) IASB tolker derved matching ud fra et balancesynspunkt; 

som den nedgang i nettoaktiver der er nødvendig for at opnå en stigning i nettoaktiver. (Elling, 2014, 

s. 149) Dette er i modstrid med forståelsen af matchingprincippet under det præstationsorienterede 

paradigme, og distancerer begrebsrammen derfra. 

Begrebsrammen identificerer historisk kostpris som et af måleattributterne. (IASB, 2015a, § 6.4) 

Aktiver og passiver måles således til anskaffelsessum eller nettoprovenu, og reguleres herefter med 

systematiske afskrivninger og amortisering. Hertil suppleres med nedskrivningstests, som sikrer, at 

den bogførte værdi repræsenterer dagsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme. (IASB, 

2015a, § 6.7-6.8) Under det præstationsorienterede paradigme tolkes systematiske afskrivninger som 

periodens ressourceforbrug, hvorefter aktivet fremkommer som en syntaktisk post. (Elling, 2014, s. 

146) Når nedskrivningstest foretages, sikres balancepostens semantiske egenskab, da forventningerne 

til de fremtidige pengestrømme efterprøves. Derefter kan måling ikke længere forklares igennem det 

præstationsorienterede paradigme. I tillæg til historisk kostpris diskuterer begrebsrammen brugen af 

markeds- og virksomhedsspecifik måling. (IASB, 2015a, § 6.20) Da det præstationsorienterede 

paradigme anvender transaktionsbaserede måleattributter i form af kost- og salgspriser, må 

diskussionen ligeledes forklares ud fra det formueorienterede paradigme. 
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Det beskrives, hvordan oplysninger om de leverede varer og tjenesteydelser samt det historiske 

ressourceforbrug, kan være informativt for regnskabsbruger, når disse måles til historisk kostpris. 

(IASB, 2015a, § 6.13) Sådanne oplysninger vil i et præstationsorienteret øjemed være et udtryk for 

transformationsprocessen. Dog huskes det, at definitionen af elementerne bevirker, at driftsposterne 

er afledt af balanceposterne, hvorfor informationerne beskriver stigningen eller faldet i nettoaktiver 

frem for transformationsprocessen. 

8.3 Delkonklusion II 

Udkastet til begrebsrammen indeholder en række nye niveauer, som behandler principper for formålet 

med regnskabsopgørelserne, en afgrænsning af regnskabsentiteten og måling. Den mest signifikante 

tilføjelse er niveauet om måling, hvor principper for attributterne historisk kostpris og dagsværdi 

fremsættes, og suppleres af en øget accept af usikkerhed ved måling. Ændringer til de eksisterende 

niveauer forekommer samtidig. Kontrolopgaven og forsigtighedsprincippet genindføres, mens øvrige 

betydningsfulde ændringer består i lempede definitioner af elementerne samt mildere krav til 

sandsynligheden for et flow af økonomiske fordele i forbindelse med indregning i årsregnskabet. 

Udkastet til en ny begrebsramme har overordnet en stærk relation til det formueorienterede 

paradigme, og kan derfor ikke kan forklares gennem det præstationsorienterede paradigme. Udkastet 

anlægger et fokus på balancen som den primære regnskabsopgørelse, hvor værdiændringer i aktiver 

og passiver afføder indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen. Udkastets lempede krav til at 

opfylde definitionen på et element og indregningskriterierne bevirker, at der kan ske måling af flere 

aktiver og passiver i årsregnskabet. Færre begrænsninger for anvendelsen af værdibaserede 

måleattributter medfører samtidig, at balanceposterne i større udstrækning kan måles til dagsværdi i 

årsregnskabet. Det konkluderes derfor, at IASBs udkast til en ny begrebsramme er formueorienteret, 

hvorfor et årsregnskab aflagt efter dettes principper vil indeholde karakteristika fra det 

formueorienterede paradigme. 

9. Aktieinvestorernes behovsopfyldelse 

Kapitel syv og otte i dette projekt har henholdsvis behandlet aktieinvestorernes informationsbehov, 

begrebsrammens udvikling, samt hvilke karakteristika årsregnskabet derudfra vil besidde. 

Spørgsmålet om hvorvidt begrebsrammens principper fremadrettet forsyner aktieinvestorerne med 
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oplysninger, som opfylder informationsbehovet blev stillet i projektets underspørgsmål tre, hvilket i 

det kommende søges besvaret. 

Idet begrebsrammen er nært tilknyttet til det formueorienterede paradigme, vil principperne afføde et 

årsregnskab, som karakteriseres ved et udpræget fokus på balancen, og udelukkende indeholder 

semantiske poster. Indtægter og omkostninger afledes af værdiændringer i balanceposterne, og består 

i realiserede og urealiserede gevinster/tab. De værdibaserede måleattributter anvendes, hvorved der 

anlægges et ex ante perspektiv på fremtidige økonomiske fordele. Virksomhedens værdiskabende 

evne afspejles ved ændringen i egenkapitalen fra primo til ultimo, når der ses bort fra transaktioner 

med ejerne, hvilket benævnes som økonomisk indkomst. 

9.1 Begrebsrammen i relation til værdiansættelsesmodellerne 

Med prognoseopgaven tages der udgangspunkt i, at aktieinvestorerne har behov for informationer, 

som muliggør gode investeringsbelsutninger på baggrund af virksomhedens fundamentale værdi. 

Begrebsrammen anfører ligeledes, at årsregnskabet skal bidrage til at løse prognoseopgaven, og tolker 

endvidere denne på samme måde som aktieinvestorerne, (IASB, 2015b, § BC1.10) hvorved der 

forekommer en fælles forståelse af, hvad den primære opgave for regnskabsbrugere er. Spørgsmålet 

er dernæst; hvilke informationer der bedst støtter aktieinvestorerne i at fremkomme til nutidsværdien 

af virksomhedens forventede fremtidige pengestrømme, herunder om måling af pengestrømmenes 

nutidsværdi bør ske i årsregnskabet eller overlades til aktieinvestorerne. 

Eftersom begrebsrammen er nært beslægtet med det formueorienterede paradigme, søger IASB at 

foretage målingen af pengestrømmenes nutidsværdi i selve årsregnskabet. (Elling, 2014, s. 147) I 

begrebsrammen udtrykkes dette ved, at balancen er den primære regnskabsopgørelse, og at 

værdibaserede måleattributter endvidere anvendes. Ved måling til historisk kostpris sikrer de årlige 

nedskrivningstest, at dagsværdien principielt fortsat afspejles. Begrebsrammen tillader derfor 

indregning af både realiserede og urealiserede gevinster/tab. Når aktieinvestorerne beregner 

virksomhedens fundamentale værdi via residualindkomstmodellerne er det fordelagtigt, da mest 

mulig værdi herved fremrykkes til den eksplicitte budgetperiode, frem for terminalperioden, som er 

behæftet med større usikkerhed, og udgør størstedelen af virksomhedens fundamentale værdi. 

(Petersen og Plenborg; 2012, s. 214; Sørensen, 2012, s. 42) Udkastets lempede krav for at opfylde 

definitionen på et element vil herudfra bidrage positivt til årsregnskabets nytteværdi for 

aktieinvestorerne, da flere aktiver og passiver kan indregnes og måles. Fordelen forstærkes endvidere, 



Side 53 af 72 

 

når ledelsens evne til at producere præcise nutidsværdier for virksomhedens aktiver overstiger 

aktieinvestorernes. Nyere undersøgelser indikerer, at ledelsen er bedre end aktieinvestorerne til at 

skønne over virksomhedens regnskabsposter, når virksomheden er udsat for en usædvanlig udvikling 

såsom en anormal stigning i varebeholdningerne. (Hutton et al., 2012) Måling til dagsværdi i 

årsregnskabet findes derfor fordelagtigt når virksomheden oplever en usædvanlig udvikling i 

aktiviteterne. 

Ved accept af, at aktieinvestorer søger efter over- og undervurderede aktier for at opnå alfa afkast, 

accepteres det samtidig, at der forekommer afvigelser mellem aktiens markedspris og dens 

fundamentale værdi. Herudfra kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvor effektive aktiemarkederne er, 

og dermed også aktieinvestorernes evne til at indarbejde relevant information. (Sørensen, 2012, s. 28; 

Elling, 2014, s. 173) Effektive aktiemarkeder kræver, at aktieinvestorer besidder en vis 

professionalisme. (Sørensen, 2012, s. 41) Det ses fremført, at aktieinvestorerne ikke besidder denne 

egenskab i tilstrækkelig grad, hvilket taler for, at måling af pengestrømmenes nutidsværdi sker i 

årsregnskabet på baggrund af regnskabspraksis, frem for at aktieinvestorerne selv foretager målingen. 

(Elling, 2014, s. 173) De værdibaserede måleattributter øger ud fra denne synsvinkel årsregnskabets 

nytteværdi, hvorfor udviklingen i begrebsrammen er fordelagtig for aktieinvestorerne, når for 

eksempel den fundamentale egenskab pålidelighed erstattes af en troværdig repræsentation, fokus 

anlægges på balanceposterne eller flere aktiver og passiver indregnes og måles via værdibaserede 

måleattributter. 

Samtidig betvivles hensigtsmæssigheden af, at IASB tilskynder måling af pengestrømmenes 

nutidsværdi i selve årsregnskabet under stabile makroøkonomiske forhold, da der i 

regnskabsforskningen ligeledes ses indikationer på, at virksomhedens ledelse generelt ikke har bedre 

kompetencer end aktieinvestorerne til at værdiansætte virksomhedens aktiver. (Ruland, 1978; Hutton 

et al., 2012) Det følger netop, at aktieinvestorerne kommer frem til mere præcise estimater for 

virksomhedens værdi, når virksomhedens udvikling følger den makroøkonomiske tendens. Såfremt 

virksomhedens udvikling er stabil, bør en beregning af nutidsværdien derfor overlades til 

aktieinvestorerne, da de kan producere estimater, som er mere præcise end ledelsens. Fordelen ved 

det formueorienterede er dermed situationsbestemt og afhænger til dels af virksomhedens udvikling. 

Samtidig anføres det, at der under en forudsætning om imperfekte og inkomplette markeder ikke bør 

foretages måling af pengestrømmenes nutidsværdi i årsregnskabet, da forventninger til fremtiden er 

præget af subjektive vurderinger, og økonomisk indkomst derfor ikke er et veldefineret begreb. 
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(Beaver og Demski, 1979; Whittington, 2008) Netop det subjektive aspekt i beregningen af 

pengestrømmes nutidsværdi giver anledning til at overlade denne opgave fuldt ud til 

aktieinvestorerne. (Bromwich, 1977) Værdibaserede måleattributter bidrager således ikke positivt til 

aktieinvestorernes vurdering af virksomhedens fundamentale værdi. (Black, 1980; Botosan og 

Huffman, 2015) Årsrapporten bør herudfra blot forsyne disse brugere med rådata til brug i de 

kapitalværdibaserede modeller. 

Der findes ydermere visse problemstillinger i relation til begrebsrammens principper omkring måling, 

da disse tilskynder brugen af værdibaserede måleattributter. Ud fra et teoretisk synspunkt er disse 

måleattributter kun at foretrække for fiansielle aktiver, hvorimod øvrige aktiver bør måles via 

transkationsbaserede måleattributter. (Hitz, 2007) Det skyldes, at dagsværdi kun findes anvendelig, 

når værdien for ejerne afhænger af markedsprisen, og virksomheden ikke tilfører værdi til produktet. 

Samtidig findes det uhensigtsmæssigt at anvende kapitalværdi som måleattribut i årsregnskabet, da 

denne metode baseres på forventninger til fremtidige værdier, hvilket taler imod brugen af 

virksomhedsspecifik måling. Det fremføres også, at markedsmåling øger risikoen for, at prisbobler 

indregnes i årsregnskabet, hvilket reducerer årsregnskabets informative værdi. (Nissim og Penman, 

2008) 

Det findes ud fra ovenstående vanskeligt at fremsætte en endegyldig konklusion om, hvorvidt 

begrebsrammens principper opfylder aktieinvestorernes informationsbehov. Det gælder, da de 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller både kan tage udgangspunkt i den bogførte værdi af 

egenkapitalen eller baseres på frie pengestrømme ved residualindkomst- og cash flow-modellerne. 

Der findes således argumenter for og imod implementeringen af begge paradigmer. Derfor må 

værdiansættelsesprocessen videre betragtes for at opnå en større indsigt i, hvorvidt begrebsrammen 

opfylder aktieinvestorernes informationsbehov. 

9.2 Begrebsrammen i relation til værdiansættelsesprocessen 

I forbindelse med værdiansættelsesprocessen afhænger årsregnskabets kvalitet til dels af dettes evne 

til at afspejle virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter. Da begrebsrammen er en del af 

regnskabsreguleringen, introducerer den naturligt regnskabsmæssig støj ved at begrænse ledelsens 

valg af regnskabsmæssige principper. Muligheden for at afspejle transkationernes reelle karakter og 

virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter begrænses derved, hvilket gør årsregnskabet mindre 

informativt. Samtidig medfører de værdibaserede måleattributter en risiko for fejlagtige 
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regnskabsmæssige skøn. Ved virksomhedsspecifik måling kan ledelsen vanskeligt forudsige de 

fremtidige pengestrømme med fuld sikkerhed, hverken i relation til størrelse eller tidsmæssig 

forekomst. Øget regnskabsmæssig støj introduceres især som følge deraf. (Ball, 2006) 

Omvendt medfører begrebsrammen, at ledelsen har begrænsede muligheder for at forvrænge 

årsregnskabet ved frit at vælge regnskabsmæssige principper, der først og fremmest understøtter 

ledelsens personlige interesser. Egenskaben reducerer risikoen for regnskabsmæssig støj. Det ses 

nævnt, at et højt niveau af relevante oplysninger ud over minimumskravet forbedrer 

regnskabskvaliteten. IASB anerkender, at de primære regnskabsbrugere kan have heterogene 

informationsbehov, hvorfor ledelsen har mulighed for at give yderligere relevante oplysninger i 

årsrapporten. (IASB, 2015a, § 1.8) Ud fra aktieinvestorernes perspektiv forbedres 

regnskabskvaliteten derved, da flere relevante oplysninger kan afgives. 

Er aktieinvestorerne usikre på den regnskabsmæssige kvalitet, anvendes pengestrømsopgørelsen som 

alternativ målestok for virksomhedens finansielle præstation. Det fremføres samtidig, at for 

aktieinvestorerne er pengestrømsopgørelsen vigtigere end balancen. (Horngren, 1955) 

Informationerne deri benyttes endvidere til at foretage relevante korrektioner, for eksempel af 

aktiverede omkostninger som reelt bør omkostningsføres, (Sørensen, 2012, s. 138) eller direkte ved 

beregningen af virksomhedens fundamentale værdi via cash flow-modellerne. Begrebsrammen 

definerer dog ikke pengestrømsopgørelsen som en del af årsregnskabets regnskabsopgørelser, (IASB, 

2015a, § 3.6) men anfører blot, at de historiske pengestrømme er nyttige ved vurderingen af de 

fremtidige pengestrømme. (IASB, 2015a, § 1.20) Der fastlægges derfor ikke i begrebsrammen 

principper for denne regnskabsopgørelse, til trods for, at aktieinvestorerne også søger informationer 

om virksomhedens finansielle præstation deri. Pengestrømsopgørelsen behandles på nuværende 

tidspunkt i IAS 7, men bør overvejes indarbejdet i begrebsrammen for at sikre, at fremtidige 

principper udarbejdes konsistent med regnskabsbrugernes behov. Aktieinvestorernes anvendelse af 

pengestrømsopgørelsen kan endvidere forklares ud fra det præstationsorienterede paradigme, hvor 

virksomhedens indtjeningsevne blandt andet måles på grundlag af pengestrømsopgørelsens 

nettopengestrømme. (Elling, 2014, s. 83) 

Reformuleringen af årsregnskabet tjener til at øge fokus på driftsaktiviteten, hvorved der ofte 

fokuseres på virksomhedens evne til at skabe indtægter, som overstiger værdien af det medgåede 

ressourceforbrug. (Dichev og Penman, 2007) Herved anlægges et syn på virksomheden, som er 

konsistent med at betragte virksomheden som en transformationsproces. Dette står i kontrast til 
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begrebsrammens tilknytning til det formueorienterede paradigme, hvor virksomheden anses som et 

væksthus for aktiver. Begrebsrammen fokuserer derfor på virksomhedens ressourcer og fordringer 

deri, mens aktieinvestorerne søger at vurdere driftsaktiviteten ud fra varesalget minus det medgåede 

ressourceforbrug. 

Ydermere bringes anden totalindkomst ind i resultatopgørelsen for at opnå en komplet opgørelse, som 

ikke ser bort fra værdi. Anden totalindkomst opstår hovedsagligt på baggrund af værdireguleringer, 

der bogføres direkte på egenkapitalen. Handlingen indikerer, at aktieinvestorer søger en 

resultatopgørelse som udtrykker et samlet resultat for periodens finansielle præstationer, hvorved 

aktieinvestorerne fokuserer på denne regnskabsopgørelse. (Horngren, 1955; Basu og Waymire, 2010) 

Herudfra kan der argumenteres for, at et fokus på resultatopgørelsen i begrebsrammen, vil være mere 

konsistent med aktieinvestorernes vurdering af virksomhedens værdiskabelse, frem for at nedfælde 

principper der bevirker, at balancen bliver den primære regnskabsopgørelse. Aktieinvestorerne må 

dog fortsat bringe disse komponenter ind i resultatopgørelsen, da begrebsrammen gør brug af 

værdibaserede måleattributter, hvor også urealiserede gevinster/tab, som bogføres direkte på 

egenkapitalen, tillades. 

Aktieinvestorer isolerer det permanente overskud i resultatopgørelsen, og anvender dette ved den 

efterfølgende nøgletalsanalyse. Rationalet herfor er, at kun det permanente overskud kan vækste i 

fremtiden. Poster af engangskarakter, såsom tab ved nedskrivning af et aktiv eller 

dagsværdireguleringer, klassificeres ikke som en del af det permanente overskud. Såfremt 

usædvanlige poster historisk set har drevet driftsoverskuddet opfattes det som værende af lav kvalitet, 

(Sørensen, 2012, s. 228) hvor indregningen af dagsværdireguleringer samtidig forringer nytten af de 

historiske overskud til brug for at forudsige fremtidige overskud. Det skyldes, at reguleringerne 

bidrager til, at de historiske overskud bliver mere volatile. (Dichev og Penman, 2007) 

Aktieinvestorerne er derfor mere interesseret i oplysninger om driftsaktivitetens værdiskabelse frem 

for værdiændringer i balanceposterne. (Black, 1980) Ud fra begrebsrammens principper vil 

årsregnskabet også fremadrettet indeholde poster af engangskarakter, hvorfor aktieinvestorerne 

fortsat er nødt til at isolere de permanente overskud. Det følger af, at principperne for måling i 

årsregnskabet tillader brugen af værdibaserede måleattributter i form af markedsmåling og 

virksomhedsspecifik måling. (IASB, 2015a, § 6.20) Samtidig fører definitionen af elementerne til 

semantiske poster, hvorfor der ved måling til historisk kostpris skal foretages årlige nedskrivningstest. 



Side 57 af 72 

 

(IASB, 2015a, § 6.6) Begrebsrammens principper kan medføre forringede overskud, såfremt de ikke-

tilbagevendende komponenter fremadrettet vil drive virksomhedernes overskud. 

Begrebsrammens tilknytning til det formueorienterede paradigme har også den yderligere 

konsekvens, at matchingprincppet ikke implementeres, hvilket også har en negativ effekt på det 

regnskabsmæssige overskud, der ofte ses som den vigtigste oplysning i årsregnskabet. (Dichev og 

Tang, 2008) Herudfra vil aktieinvestorernes informationsbehov i højere grad blive dækket igennem 

transaktionsbaserede måleattributter og implementering af matchingprincippet, hvilket kan ske ved 

at basere begrebsrammen på baggrund af det præstationsorienterede paradigme. 

Hvor anvendelige de historiske overskud er til at prognosticere de fremtidige overskud afhænger 

samtidig af, hvor tæt relationen mellem årsregnskabets overskud og de underliggende pengestrømme 

er, da en tæt tilknytning forbedrer de historiske overskuds evne hertil. (Sloan, 1996) Idet 

begrebsrammen tillader indregning af både realiserede og urealiserede gevinster og tab, distanceres 

årsregnskabet fra pengestrømmene, (Elling, 2014, s. 151; Bushman et al., 2016) hvorved 

årsregnskabet gøres mindre nyttigt til brug for prognosticeringen af fremtidige overskud. Da 

aktieinvestorerne netop søger at identificere de permanente overskud findes dette uhensigtsmæssigt. 

Omvendt har kostprismodellen en tættere relation til de underliggende pengestrømme, (Elling, 2014, 

s. 151) da transformationsprocessen måles til salgs- og kostpriser. Aktieinvestorernes behov for 

informationer, der faciliterer prognosticeringen af de forventede fremtidige nettopengestrømme, ses 

derfor i højere grad opfyldt i det præstationsorienterede paradigme. 

Ved udarbejdelsen af proformaregnskabet prognosticerer aktieinvestorerne først driftsaktiviteten og 

dernæst finansieringsaktiviteten. Fasen ses i nærværende projekts afsnit 7.2.4 beskrevet som en 

struktureret proces, der tager udgangspunkt i en salgsprognose, hvorefter netto driftsaktiver og 

driftsoverskuddene udledes. Idet salgsprognosen danner grundlaget for de resterende trin i 

budgetfasen, anlægger aktieinvestorerne et fokus på resultatopgørelsen. Endvidere beregnes core 

driftsoverskuddet før skat på baggrund af en budgetteret overskudsgrad. Ved at indregne et antal 

omkostninger ud fra det prognosticerede salg, implementeres matchingprincippets rationale. Core 

driftsoverskuddet afspejler derved det forventede resultat af periodens varesalg fratrukket det 

forventede medgåede ressourceforbrug. Ud fra salgsprognosen beregnes også netto driftsaktiverne 

via budgetteret AOH. Balancen er derfor afledt af resultatopgørelsen, og får en sekundær betydning, 

mens resultatopgørelsen er primær for aktieinvestorerne. Fokus på resultatopgørelsen frem for 

balancen, og budgettering af driftsoverskuddene på baggrund af matchingprincippet bevirker, at 
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aktieinvestorernes fremgangsmåde ved udarbejdelsen af proformaregnskaber følger 

kostprismodellens principper. Begrebsrammen anlægger derimod et fokus på balancen, og gør ikke 

brug af matchingprincippet, da resultatopgørelsen blot specificerer værdiændringerne i 

balanceposterne. Derved ses yderligere en uoverensstemmelse mellem begrebsrammens tilknytning 

til det formueorienterede paradigme, og aktieinvestorernes budgetmodel. Aktieinvestorerne kan 

dermed ikke se de historiske årsregnskaber og proformaregnskabet i umiddelbar sammenhæng. 

9.3 Delkonklusion III 

Udgangspunktet for aktieinvestorernes aktievurdering bør være de kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller, der estimerer virksomhedens fundamentale værdi. Betragtes alene 

modellerne i relation til udkastets principper, findes det vanskeligt at nå en endegyldig konklusion 

om i hvor høj grad principperne opfylder aktieinvestorernes informationsbehov. Spørgsmålet om 

hvorvidt måling af pengestrømmes nutidsværdi bør foretages i årsregnskabet på baggrund af 

regnskabspraksis eller overlades fuldt ud til aktieinvestorerne afhænger blandt andet af 

markedseffektiviteten og aktieinvestorernes professionalisme. Der kan umiddelbart fremføres 

argumenter for begge tilgange. 

I forbindelse med værdiansættelsesprocessen observeres dog flere uoverensstemmelser mellem 

begrebsrammens formueorienterede principper og aktieinvestorernes informationsbehov. I processen 

foretages der korrektioner til årsregnskabet i retning mod det præstationsorienterede paradigme, 

hvorfor dette paradigme opfylder aktieinvestorernes informationsbehov i højere grad. Øget fokus på 

driftsaktivitet gennem en reformulering af årsregnskabet, fokus på resultatopgørelsen og en isolering 

af de permanente overskud er eksempler på dele af værdiansættelsesprocessen, som understøttes 

bedre gennem et årsregnskab aflagt efter det præstationsorienterede paradigmes principper. 

Aktieinvestorernes budgetmodel bygger endvidere på kostprismodellen, hvilket står i skarp kontrast 

til begrebsrammens principper om et dagsværdibaseret årsregnskab. 

Sammenholdelse mellem begrebsrammens principper og aktieinvestorernes informationsbehov leder 

derfor til en konklusion om, at principperne ikke opfylder aktieinvestorernes informationsbehov, når 

trinene i værdiansættelsesprocessen betragtes, hvorimod konklusionen er mere tvetydig når de 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller behandles alene. 
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10. Forbedringsforslag til begrebsrammen 

På baggrund af ovenstående konklusion findes det relevant at diskutere, hvorledes begrebsrammens 

principper kan forbedres med henblik på at øge årsregnskabet nytteværdi for aktieinvestorerne. Dette 

er følgende forbedringsforslag resultatet af. Det bidrager samtidig til at besvare underspørgsmål fire 

i afsnit to. 

10.1 Forbedrede principper 

Indholdet af forbedringsforslag til begrebsrammen afhænger af, hvilken brugergruppe der betragtes, 

(Sunder, 2016) da regnskabsbrugernes informationsbehov er så heterogene, at det ikke er muligt at 

udarbejde generelle regnskabsmæssige principper. (Arrow, 1950; Cascino et al., 2014) Derfor bør der 

anlægges en snæver definition af de primære regnskabsbrugere ved udformningen af begrebsrammen, 

for herigennem at forbedre forudsætningerne for at udarbejde principper, som er konsistente med 

brugergruppens anvendelse af årsregnskabet. Nytteværdien forøges således, frem for at 

begrebsrammen suboptimeres ved, at forsøge at opfylde heterogene informationsbehov. I relation til 

dette projekt vurderes IASBs begrebsramme med aktieinvestorerne som de primære 

regnskabsbrugere. 

Begrebsrammen definerer prognoseopgaven som regnskabsbrugeres primære opgave. På nuværende 

tidspunkt findes ikke et definitivt svar på, hvilken opgave der er aktieinvestorernes primære. Dog 

anføres prognoseopgaven ofte som én af to potentielle primære opgaver. For en løsning af denne 

opgave bør aktieinvestorerne anvende kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, da 

virksomhedens fundamentale værdi findes derigennem. Idet modellerne blandt andet baseres på den 

måling som sker i årsregnskabet, bør begrebsrammens tilknytning til det formueorienterede 

paradigme ikke nødvendigvis ændres. Måden hvorpå de værdibaserede måleattributter herunder 

applikeres kan dog revurderes. 

Frem for at udforme principper som, i højere grad end hidtil faciliterer markedsmåling og 

virksomhedsspecifik måling, bør historisk kostpris anføres som hovedreglen for måling i 

årsregnskabet. Det begrundes ved, at værdibaserede måleattributter kun er anvendelige under særligt 

restriktive forhold, blandt andet når virksomheden ikke tilfører værdi til produktet. Værdibaserede 

måleattributter er derfor kun anvendelige, når aktivets værdi for ejerne udelukkende afhænger af 

udviklingen i markedsprisen. Af samme årsag bør virksomhedsspecifik måling via kapitalværdien 

undlades, da denne beror på virksomhedsspecifikke data. (Nissim og Penman, 2008) Finansielle 
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aktiver opfylder i vid udstrækning disse kriterier, hvorfor dagsværdi med fordel kan anvendes for 

denne type aktiver, såfremt markederne er tilstrækkeligt likvide. (Hitz, 2007) 

Omvendt fremføres der også en række argumenter mod implementering af det formueorienterede 

paradigme og anvendelse af værdibaserede måleattributter. Markedsineffektivitet, det subjektive 

tilsnit ved måling af nutidsværdi og en risiko for at prisbobler aflejres i årsregnskabet ses blandt andet 

fremført som argumenter imod måling til dagsværdi. Deraf bør måling af pengestrømmenes 

nutidsværdi ikke forekomme i årsregnskabet, hvilket taler for at basere begrebsrammen på det 

præstationsorienterede paradigme. Værdiansættelsen vil derved overlades fuldt ud til 

aktieinvestorerne, hvor der efterfølgende kan stilles spørgsmålstegn ved om dette fører til den mest 

præcise værdiansættelse af virksomheden. 

Når kun aktieinvestorernes kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller betragtes, findes det 

vanskeligt at opstille et definitivt forslag til, hvordan begrebsrammens principper forbedres. Det 

skyldes, at det konkrete forbedringsforslag vil afhænge af en række forudsætninger om blandt andet 

markedseffektivitet og aktieinvestorernes professionalisme. Dog anbefales det, at såfremt det 

formueorienterede paradigme bibeholdes, bør dets implementering revurderes ved, at principperne 

fremover bør anerkende at markedsmåling og virksomhedsspecifik måling kun er anvendelige i stærkt 

begrænsede situationer. Historisk kostpris bør derfor anvendes som hovedreglen for måling i 

årsregnskabet. 

I værdiansættelsesprocessen foretager aktieinvestorerne korrektioner til årsregnskabet i retning mod 

det præstationsorienterede paradigme, eller anlægger et syn på virksomheden som er konsistent med 

dette paradigme. Det gælder for eksempel udpræget fokus på driftsaktiviteten, isoleringen af 

permanente overskud, anvendelse af pengestrømsopgørelsen som alternativ målestok for 

virksomhedens finansielle præstation og budgetproceduren som følger kostprismodellens metodik. 

Derudfra vil det øge årsregnskabets nytteværdi for aktieinvestorerne, såfremt begrebsrammen baseres 

på det præstationsorienterede paradigme, da årsregnskabet således vil indeholde flere af de 

egenskaber, som aktieinvestorerne søger i forbindelse med værdiansættelsesprocessen. På baggrund 

af de forudgående analyser diskuteres konkrete forslag for implementeringen af det 

præstationsorienterede paradigme i det følgende. 

Aktieinvestorer reformulerer årsregnskabet med henblik på at øge fokus på driftsaktiviteten. Denne 

består af de aktiviteter, som virksomheden udfører i forbindelse med tilvejebringelsen af varer og 
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tjenesteydelser til kunderne. Værdiskabelse opstår, når værdien af indtægter overstiger værdien af det 

medgåede ressourceforbrug. Når aktieinvestorer fokuserer herpå, betragtes virksomheder som en 

transformationsproces, hvilket er konsistent med det virksomhedssyn, der anlægges under det 

præstationsorienterede paradigme. Ved at implementere kostprismodellen i begrebsrammen vil IASB 

og aktieinvestorer betragte værdiskabelse i virksomheder ensartet. De specifikke principper og deraf 

afledte regnskabsstandarder vil herefter tjene til at beskrive virksomheden på samme måde, som 

aktieinvestorer betragter værdiskabelse i denne på. 

I afsnit 8.2.1 argumenteres der for, at den fundamentale egenskab troværdig repræsentation i højere 

grad tillader anvendelsen af værdibaserede måleattributter end egenskaben pålidelighed. En 

troværdig repræsentation er derfor forenelig med en højere grad af usikkerhed ved måling, som for 

eksempel kan opstå i forbindelse med virksomhedsspecifik måling. Realisationsprincippet under det 

præstationsorienterede paradigme medfører dog, at indtægterne skal være sikre, førend de må 

indregnes i resultatopgørelsen. For implementering af det præstationsorienterede paradigme bør 

egenskaben pålidelighed derfor genindføres, da den understøtter aktieinvestorernes 

informationsbehov bedre. 

Niveau tre i udkastet til en ny begrebsramme anfører, hvilke regnskabsopgørelser som omfattes deri. 

Det specificeres her, at der ved regnskabsopgørelserne menes resultatopgørelsen og balancen, mens 

der ikke refereres til pengestrømsopgørelsen. Denne kan dog fungere som en alternativ målestok for 

virksomhedens finansielle præstation, blandt andet når aktieinvestorerne er i tvivl om, hvorvidt 

regnskabskvaliteten er god eller dårlig. Samtidig indeholder opgørelsen oplysninger, som gør det 

muligt at foretage korrektioner til årsregnskabet. Af væsentlig betydning er det dog også, at 

pengestrømsopgørelsens oplysninger kan anvendes direkte i værdiansættelsen, såfremt 

aktieinvestoren benytter cash flow-modellerne. Ud fra pengestrømsopgørelsens funktion for 

aktieinvestorerne, findes det relevant at inkludere denne på begrebsrammeniveau, for at sikre en 

udarbejdelse af fremtidige regnskabsstandarder herfor, som er konsistent med disse brugeres 

informationsbehov. 

Begrebsrammens definition af elementer tager afsæt i balancens aktiver og passiver, hvilket kan 

forklares ud fra det formueorienterede paradigme. Værdiændringer i balanceposterne fører derefter 

til indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen. Denne forståelse af, at resultatopgørelsen er afledt 

af balancen, er uoverensstemmende med aktieinvestorernes fokus på resultatopgørelsen, og bryder 

endvidere med det præstationsorienterede paradigme. Definitionen af elementerne bør derfor ændres 
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således, at indtægter og omkostninger defineres i overensstemmelse med realisations- og 

matchingprincippet, mens det anføres, at aktiver og passiver fremkommer som 

transformationsprocessens uforbrugte ressourcer og finansielle ressourcer. Fokus øges da på 

resultatopgørelsen, hvilket i højere grad er konsistent med aktieinvestorers informationsbehov, når 

måling af pengestrømmenes nutidsværdi ikke foretages i årsregnskabet. 

Indregningskriterierne i begrebsrammen relateres til de fundamentale egenskaber, og fordrer derfor 

relevante og valide oplysninger. Disse forudsætter at et flow af økonomiske fordele fortsat er 

sandsynligt. Når det præstationsorienterede paradigme vurderes at opfylde aktieinvestorers 

informationsbehov bedre i relation til værdiansættelsesprocessen, må indregningskriterier baseres på 

realisations- og matchingprincippet for indtægter og omkostninger. Ændringen vil medføre, at 

urealiserede gevinster/tab ikke længere accepteres i årsregnskabet. Virkningen heraf vil blandt andet 

være, at der ikke forekommer dagsværdireguleringer, som aktieinvestorer sædvanligvis ser bort fra 

ved isolering af permanente overskud. Samtidig vil øget fokus på realiserede indtægter, og det 

medgåede ressourceforbrug, skabe en tættere relation mellem årsregnskabets periodiserede overskud 

og faktiske pengestrømme, hvilket bevirker, at overskuddet bliver bedre egnet til prognosticering af 

fremtidige overskud. (Sloan, 1996) 

Begrebsrammen tilskynder brugen af værdibaserede måleattributter, herunder historisk kostpris, 

dagsværdi og brugsværdi. De værdibaserede måleattributter implicerer dagsværdireguleringer, der af 

aktieinvestorer kategoriseres som ikke-tilbagevendende overskudskomponenter, og endvidere 

forringer overskuddenes kvalitet i relation til at prognosticere de fremtidige overskud. (Dichev og 

Penman, 2007) Da kun permanente overskud kan vækste i fremtiden, er det en betydningsfuld opgave 

at forsyne aktieinvestorer med en værdi herfor, som i videst muligt omfang besidder dette 

karakteristikum. Ved at følge det præstationsorienterede paradigme fastsætter begrebsrammen 

principper om transaktionsbaserede måleattributter, hvorefter dagsværdireguleringer naturligt ikke 

forekommer. Aktieinvestorer vil derigennem modtage oplysninger om driftsaktivitetens 

værdiskabelse, frem for oplysninger om værdiændringer i balanceposter, hvilket i højere grad er i 

overensstemmelse med nødvendige oplysninger for værdiansættelse af virksomheder. (Black, 1980; 

Botosan og Huffman, 2015) 

Implementering af det præstationsorienterede paradigme vil samtidig skabe en større sammenhæng 

mellem aktieinvestorers budgetmodel og årsregnskabet aflagt efter begrebsrammens principper. De 

to typer regnskaber får en tættere relation ved at tage udgangspunkt i indtægter, hvorefter 
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omkostninger indregnes på baggrund af matchingprincippets rationale. Endvidere udledes balancen 

af resultatopgørelsens aktivitetsniveau i begge regnskaber, hvorved fokus anlægges på 

resultatopgørelsen. Aktieinvestorer vil herefter kunne se det historiske årsregnskab og 

proformaregnskabet i umiddelbar sammenhæng. 

10.2 Verifikation af forbedringsforslaget 

Førend det ovenstående forbedringsforslag til begrebsrammen kan accepteres, må dette først 

verificeres. Inden for regnskabsteori sker dette, ved at teste den pågældende teori på de følgende 

niveauer: syntaktisk niveau, semantisk niveau og pragmatisk niveau. (Sterling, 1970) 

På det syntaktiske niveau underkastes teorien en logisk bevisførelse, hvorved teorien skal være sand 

på et logisk niveau, uden at denne dog behøver at være sand i forhold til virkeligheden. (Sterling, 

1970) Teorien skal derfor overholde eksisterende regler. (Elling, 2014, s. 38) Det ovenstående forslag 

er udarbejdet ud fra det præstationsorienterede paradigme, som en del af den eksisterende 

regnskabsregulering fortsat udarbejdes efter. (Elling, 2014, s. 44) Årsregnskabet vil fortsat bestå af 

en resultatopgørelse og en balance, hvor for eksempel relevante overskud beregnes ud fra gældende 

matematiske regler. Regnskabsopgørelserne er dermed verificerbar på et logisk niveau. 

Omkostninger indregnes via matchingprincippet på baggrund af indtægter, hvorefter syntaktiske 

balanceposter fremkommer. Selvom disse ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden, kan princippet 

verificeres ud fra et logisk perspektiv, da bogføring sker i henhold til det dobbelte bogholderis princip. 

Bevisførelse på det semantiske niveau kræver, at teorien er overensstemmende med virkeligheden. 

(Sterling, 1970) Teorien skal dermed være logisk, og samtidig beskrive fænomener som eksisterer i 

virkeligeheden. Niveauet er søgt indarbejdet i forbedringsforslaget ved at basere ændringerne på 

aktieinvestorers informationsbehov. Det er tidligere anført, at der ikke på nuværende tidspunkt findes 

definitive svar på, hvilken opgave aktieinvestorer primært løser ved brug af årsregnskabet. 

Prognoseopgaven ses dog ofte anerkendt som en af de opgaver aktieinvestorernes løser via 

årsregnskaber, hvor de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller bør anvendes til bestemmelse 

af virksomheders fundamentale værdier. Da forbedringsforslaget tager udgangspunkt heri, vurderes 

det at være forankret i virkeligheden. I tillæg til aktieinvestorernes behov, må årsregnskabet 

nødvendigvis beskrive økonomiske fænomener hos en virksomhed, som eksisterer i virkeligheden. 

Da fokus i det præstationsorienterede paradigme hviler på den fysiske transformationsproces, må 

indtægter og omkostninger eksistere i virkeligheden i form af varesalg og ressourceforbrug. 
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Forbedringsforslaget behandler begrebsrammen med henblik på at øge årsregnskabets nytteværdi for 

regnskabsbrugerne. Bevisførelsen herfor sker på det pragmatiske niveau. (Elling, 2014, s. 39) 

Ændringer til begrebsrammen er udarbejdet på baggrund af en sammenholdelse mellem 

aktieinvestorers informationsbehov og de regnskabsmæssige data, som begrebsrammens principper 

vil bibringe. De identificerede uligheder har skabt grundlaget for de ovenfor anførte 

forbedringsforslag. På denne baggrund kan forbedringsforslaget verificeres på det pragmatiske 

niveau. Definitionen af de primære regnskabsbrugere har væsentlig indvirkning på 

forbedringsforslagets pragmatiske egenskab, da eksempelvis kreditinstitutter kan antages at have et 

andet informationsbehov. (Nissim og Penman, 2008; Cascino et al., 2014) Sådanne ændrede 

forudsætninger vil kunne føre til, at forbedringsforslaget ikke kan verificeres på et pragmatisk niveau. 

10.3 Forbedringsforslagets implikationer 

Flere positive indvirkninger af forbedringsforslaget er indledningsvist behandlet i forbindelse med 

fremsættelsen deraf. Et forslag om at basere begrebsrammens principper på det 

præstationsorienterede paradigme, vil dog også medføre udfordringer, hvilke diskuteres her. 

En forbedring af begrebsrammen med særligt fokus på aktieinvestorerne, forøger ikke nødvendigvis 

årsregnskabets nytteværdi for andre kapitalindskydere såsom långivere og andre kreditorer. Selvom 

IASB antager, at disse regnskabsbrugere har tilstrækkeligt homogene informationsbehov til, at 

prognoseopgaven dækker disse, ses der modsætningsvist indikationer på, at informationsbehovene 

reelt er for heterogene til at dette lader sig gøre. (Cascino et al., 2014) 

Eksempelvis benytter kreditinstitutter hovedsagligt årsregnskabet til brug for kreditvurderinger og 

udarbejdelse af låneaftaler, hvor sidstnævnte ofte indeholder kontraktligt fastsatte betingelser, som 

skal opfyldes i form af covenants. Regnskabsforskning indikerer, at der ofte i den forbindelse 

foretages korrektioner til årsregnskabets værdier, og at der ønskes tidligere indregning af tab end af 

gevinster i årsregnskabet. (Beatty et al., 2008) Samtidig hævdes det, at varekreditorer kun anvender 

årsregnskabet i forbindelse med accept af kundeforholdet, mens faktiske betalingsbetingelser i højere 

grad fastsættes på baggrund af forretningsmæssige overvejelser, for eksempel som følge af standard 

betalingsbetingelser i branchen eller for at skabe en god relation til sine kunder. (Cheng og Pike, 

2003) Årsregnskabet spiller derfor ikke en betydelig rolle for varekreditorerne. Derfor kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, om forbedringsforslaget bør tage udgangspunkt i aktieinvestorerne, eller om et 
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fokus på andre regnskabsbrugere findes mere relevant. Forholdene illustrerer, at nøje overvejelser må 

gøres i forbindelse med definitionen af de primære regnskabsbrugere. 

Mens det præstationsorienterede paradigme i flere henseende opfylder aktieinvestorernes 

informationsbehov, medfører implementeringen heraf også, at matchingprincippet bliver et bærende 

princip. En bekymring omkring dette er, at matchingprincippet også er subjektivt, hvorved risikoen 

for overskudsmanipulation forøges. Risikoen opstår da driftsaktiviteten er styrende for måden, hvorpå 

matchingprincippet applikeres, hvorfor matching af indtægter og omkostninger varierer fra 

virksomhed til virksomhed. Matchingprincippet hævdes derfor at kræve et omfattende regelsæt 

førend dette kan anvendes i praksis. (Elling, 2014, s. 129) 

Sandsynligheden for gennemførsel af det ovenstående forbedringsforslag vurderes endvidere 

begrænset. Én årsag til indførsel af det formueorienterede paradigme i begrebsrammen er, at dette 

bidrager til semantiske regnskabsposter i balancen. Sådanne egenskaber gavner især retssystemet, når 

det skal træffe afgørelser i forbindelse med retstvister. Implementering af det præstationsorienterede 

paradigme vil derimod medføre syntaktiske regnskabsposter, som fremkommer på baggrund af 

matchingprincippet, hvilket er ufordelagtigt i relation til en afgørelse af retstvister. (Elling, 2014, s. 

129) Medlemmers personlige opfattelse af hvad der er mest fordelagtigt, hævdes endvidere at have 

væsentlig indflydelse på udarbejdelsen af ny regnskabsregulering, da en tolkning af begrebsrammens 

principper i høj grad kan variere blandt medlemmerne, og disse til tider varetager egne interesser. 

(Horngren, 1981) IASBs seneste ændringer i udkastet til en ny begrebsramme implementerer 

principper, som i højere grad end tidligere kan relateres til det formueorienterede paradigme. Nyere 

publikationer fra IASB refererer til Hick’s indkomstmodel, (Bullen og Crook, 2005) hvorfor der 

blandt visse medlemmer ses en tro på, at dette paradigme vil lede til en begrebsramme, som 

maksimerer årsregnskabets nytteværdi. Implementering af det præstationsorienterede paradigme 

anses derfor som usandsynlig, når også hensynet til retssytemet tages i betragtning. 
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11. Konklusion 

Afgangsprojektet undersøger hvorledes IASBs udkast til en ny begrebsramme kan forbedres med 

henblik på at øge årsregnskabets nytteværdi for aktieinvestorer. Besvarelsen udarbejdes ud fra en 

deduktiv videnskabelig metode, hvor aktieinvestorers informationsbehov sammenholdes med 

informationer fra et årsregnskab udarbejdet efter begrebsrammens principper, hvilket danner 

grundlag for et forbedringsforslaget. 

Der tages udgangspunkt i, at aktieinvestorers primære opgave består i prognoseopgaven, hvorved 

informationsbehovet opstår på baggrund af et behov for at træffe investeringsbeslutninger. Disse bør 

bero på virksomhedens fundamentale værdi, som fremkommer gennem de kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller. Da modellerne baseres på overskuds- eller pengestrømme, har 

aktieinvestorer behov for informationer, der sætter dem i stand til at prognosticere disse i 

proformaregnskabet. Forud for udarbejdelsen af dette foretager aktieinvestoren en række korrektioner 

til årsregnskabet. Informationsbehovet i værdiansættelsesprocessen som helhed findes bedre 

understøttet af et årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med det præstationsorienterede paradigme. 

Eksempelvis øger dette overskuddenes kvalitet i relation til at prognosticere fremtidige overskud, 

mens det historiske årsregnskab og aktieinvestorers proformaregnskab derved kan ses i umiddelbar 

sammenhæng. 

Det konkluderes, at IASBs begrebsramme er baseret på det formueorienterede paradigme, og at 

udkastet til en ny begrebsramme implementerer dette i større udstrækning end hidtil. Kravene til at 

opfylde definitionen på et element samt indregningskriterierne er lempet, mens et nyt niveau for 

principper vedrørende måling introducerer værdibaserede måleattributter, som udkastet endvidere 

nedsætter færre begrænsninger for at anvende. Flere aktiver og passiver kan dermed indregnes i 

årsregnskabet, og måles til dagsværdi. Begrebsrammens principper implicerer, at måling af 

pengestrømmes nutidsværdi sker i årsregnskabet. Udkastet faciliterer i højere grad end den 

eksisterende begrebsramme at dette sker. 

Afgangsprojektet stiller indledningsvist et generelt forbedringsforslag til begrebsrammen om, at 

definitionen af de primære regnskabsbrugere bør indsnævres, da forskellige regnskabsbrugere har for 

heterogene informationsbehov til, at generelle regnskabsprincipper kan opfylde alles. 

For at opfylde aktieinvestorernes informationsbehov, og derigennem øge årsregnskabets nytteværdi 

for disse brugere, fremsættes der forslag om, at begrebsrammen i højere grad baseres på det 
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præstationsorienterede paradigme. Det indebærer, at virksomheden betragtes som en 

transformationsproces, hvor fokus øges på driftsaktiviteten. Definitionen af elementerne bør da 

baseres på resultatopgørelsens indtægter og omkostninger, som indregnes på baggrund af realisations- 

og matchingprincippet og måles via de transaktionsbaserede måleattributter salgs- og kostpris. 

Balanceposterne fremkommer som syntaktiske poster ved transformationsprocessens uforbrugte 

ressourcer. For at facilitere implementeringen af dette paradigme stilles der forslag om, at den 

fundamentale egenskab troværdig repræsentation bør erstattes af den forhenværende egenskab 

pålidelighed. Endvidere anføres det, at principper for pengestrømsopgørelsen bør indarbejdes, da 

denne bidrager til at opfylde aktieinvestorers informationsbehov, og derfor bør behandles på et højere 

konceptuelt niveau. 

Afslutningsvist findes det usandsynligt, at disse ændringer vil blive implementeret i praksis. Derfor 

argumenteres der for, at såfremt det formueorienterede paradigme bibeholdes, bør principperne som 

minimum revurderes med henblik på at fastslå, hvornår måling til dagsværdi er acceptabelt. Dette er 

kun tilfældet under særlige omstændigheder, og historisk kostpris som måleattribut bør derfor være 

hovedreglen for måling i årsregnskabet selv under det formueorienterede paradigme.  
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