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Executive summary  

This project examines the accounting of research and development projects and other intangible assets under 

IASB International Financial Reporting Standard (IFRS). The project will analyze two companies one Danish, 

Novo Nordisk and German, Boehringer Ingelheim, assessment of the disclosure requirements in the standards 

IAS 38 and IAS 36 in the period 2016 to 2017.  

The projects assess the following research question:  

“Thus, Novo Nordisk and Boehringer Ingelheim report after current international standards from IFRS about 

research and development projects, so the users of the annual report understand the costs tied to these 

projects” 

 The first section of the project comprises a description of the methods applied to maintain a high quality and 

validity of data throughout the assignment and the methods which is applied to collect data and select a unit 

for analysis. Consecutive, there will be a description and discussion of the accounting theory of the financial 

report, IFRS, research and development projects and intangible assets that are conducted, with relevant 

references to Novo Nordisk and Boehringer Ingelheim’s annual report from 2017 and the comparability year 

2016.  

Subsequent, the IFRS standards IAS 38 and IAS 36 are examined with following references to both company’s 

annual reports. The research and development and other intangible assets that are described in the project 

are prescribed under the international standard IAS 38. IAS 36 is the standard for amortization and impairment 

of assets and is substantial in the accounting for research and development projects and other intangible 

assets. These assets which can have infinite life in the annual report, are not amortized, but are instead 

required to be tested for impairment annually. 

The conclusion demonstrates that there have been no major discrepancies in the company’s assessment of 

the disclosure requirements in the standards IAS 38 and IAS 36 in the period 2016 to 2017. However, the 

analysis shows minor discrepancies in IAS 36.126 for both companies, but the discrepancies are not identical. 

Which leads to that the alignment of the two companies are also considering and here it can be conducted 

that there are some differences when it comes to the reporting of the costs associated with research and 

development projects.    

Following the conclusion, the project will comprise a discussion, in which the subsequent presentation of 

research and development projects in the annual report will be taking into account along with alterations to 

the current report standards from the companies. 
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1. Indledende afsnit 

1.2 Indledning 

Udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver er to regnskabsbegreber, der udgør en betydelig del 

af mange virksomheders balance. Udviklingsprojekter er et uidentificerbar aktiv og er med i de såkaldte 

”usynlige aktiver”. For virksomheder som Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim der har deres hovedaktivitet 

indenfor medicinalbranchen udgør disse omkostninger en stor del af deres immaterielle aktiver. Immaterielle 

anlægsaktiver har en stigende betydning på bekostning af materielle aktiver i deres regnskaber, hvilket skaber 

en mulig problemstilling; er der i den forbindelse en mangel på værdifuld information til regnskabsbrugerne 

så de har mulighed for at forstå anvendelsen af disse omkostninger samt hvor stor værdi disse har for videns 

producerende virksomheder. Forstå problematikken med de usynlige aktiver, hvilket virksomheder som Novo 

Nordisk og Boehringer Ingelheim muligvis har under rapporteringen af de internationale regnskabsstandarder 

IAS 38 og IAS 36 specielt, når der er tale om udviklingsprojekter. 

Ovenstående var kort fortalt indgangen til dette projekt, og da jeg ikke havde en videre indsigt i området 

ønskede jeg, at undersøge, hvorvidt disse usynlige aktiver i virksomhederne er årsag til væsentlige 

problemstillinger for virksomhederne, men ikke mindst for regnskabsbrugerne.  

Afgangsprojektet indeholder på den baggrund en gennemgang af regnskabspraksis og regnskabsbrugers 

informationsbehov, med henblik på at identificere eventuelle problemstillinger. De identificerede 

problemstillinger vil med udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af International Financial Reporting 

Standards (IFRS) og årsregnskabsloven (ÅRL) danne baggrund for en komparativ analyse for en dansk og en 

tysk børsnoteret medicinalvirksomhed som begge aflægger regnskab efter IFRS. Denne analyse har primært 

til formål, at opnå en overbevisning om hvorvidt den samlede årsrapport formår at synliggøre de værdier, der 

ikke kan indregnes i balancen. 

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har stået for innovation og 

lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige engagement har givet dem de erfaringer og 

kompetencer, som i dag gør det muligt også at hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske tilstande så 

som: hæmofili, vækstforstyrrelser og fedme. Novo Nordisk, som har hovedsæde i Danmark, beskæftiger 

omkring 42.100 medarbejdere i 79 lande og markedsfører sine produkter i mere end 170 lande.1 

Boehringer Ingelheim er et af medicinalindustriens top 20-selskaber og er forblevet familieejet helt frem til i 

dag. Innovative lægemidler til mennesker og dyr har i over 130 år været det, som den forskningsdrevne 

medicinalvirksomhed Boehringer Ingelheim står for. Dag efter dag skaber godt 50.000 medarbejdere 

                                                           
1 http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new.html - besøgt d. 27.03.2018 
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innovationsdrevet værdi inden for forretningsområderne lægemidler, dyresundhed og kontraktbaseret 

biofarmaceutisk produktion. I 2016 opnåede Boehringer Ingelheim en nettoomsætning på 15,9 mia. EUR. 

Forsknings- og udviklingsudgifterne udgør mere end 3 mia. EUR, hvilket svarer til 19,6 % af 

nettoomsætningen.2 

1.3 Problemformulering 

Ovenstående indledning giver anledning til følgende problemfelt, at den generelle udvikling går mod, at 

regnskabsbrugerne i stigende grad efterspørger information i virksomhedernes regnskaber af en mere 

fremadrettet natur, som også kan indeholde ikkefinansielle oplysninger. Det gælder oplysninger om 

virksomhedens videns ressourcer og udviklingsprojekter, denne viden er en vigtig konkurrenceparameter, da 

de mest succesfulde virksomheder er de, som bedst kvalificeret til at udnytte og beskytter deres viden, 

kreativitet og innovationsevne. Immaterielle aktiver bliver på det grundlag mere og mere centralt ved en 

økonomisk vurdering af en virksomheds tilstand og potentiale, hvor især udviklingsprojekter er et interessant 

område, da mange virksomheder anvender betydelige ressourcer på udvikling af nye produkter for, netop at 

sikre den fremtidige økonomiske indtjening. Anvendelsen af betydelige ressourcer på forskning og udvikling 

kan give virksomheden et forspring i forhold til konkurrenterne, og dermed er udviklingsprojekter af afgørende 

betydning i mange virksomheder, hvor de ovennævnte virksomheder især har deres fokus på 

udviklingsprojekter. Det vil være spændende at undersøge, hvordan dette væsentlige område i balancen 

behandles regnskabsmæssigt for C og D virksomheder, og hvorvidt der er forskel på den danske og den 

internationale behandling, da den danske lovgivning bliver mere og mere tilpasset de internationale 

regnskabsstandarter. 

I denne del vil problemformuleringsprocessen blive gennemgået, opdelt i hovedspørgsmål og 

undersøgelsesspørgsmål. Hovedspørgsmålet er det overordnede formål med opgaven, og det spørgsmål jeg 

ønsker, at besvare igennem projektet. Problemstillingen er de faglige spørgsmål, der skal besvare for, at kunne 

besvare problemformuleringen, den kommer i korte vendinger rundt om problemidentifikation samt hvilke 

emner der vil blive behandlet i projektet ligeledes hvordan projektet vil blive håndteret. 

Undersøgelsesspørgsmålene understøtter hovedspørgsmålet og udarbejdelsen af projektet og assistere til en 

naturlige opbygning. 

Opgaveformuleringen lyder som nedenstående: 

 

- Regnskabsmæssig behandling af immaterielle anlægsaktiver med særligt fokus på udviklingsprojekter. 

                                                           
2 https://www.boehringer-ingelheim.dk/virksomhedsprofil/vores-virksomhed - besøgt d. 27.03.2018 
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Det overordnede emne for dette projekt vil derfor være Ekstern Regnskab. Nærmere specifikt vil opgaven 

omhandle immaterielle anlægsaktiver. Opgaveformuleringen lægger op til en konkretiseret redegørelse af 

teorien, beskrivelse og vurdering af den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver, mere 

specifikt de omkostninger der relaterer sig til udviklingsprojekter. I forlængelse heraf vil projektet inddrage to 

virksomheder, med samme hovedaktivitet, til den analytiske del. Virksomhederne har hjemsted i to forskellige 

lande og i den sammenhæng vil deres årsrapporter blive sammenholdt for at se, hvordan de 

rapporteringsmæssigt håndterer forskning- og udviklingsomkostninger. 

1.3.1 Hovedspørgsmål 

Som det fremgår af indledningen, er projektet opstået på baggrund af, et ønske om dybere kendskab og 

forståelse til udviklingsprojekter og øvrige immaterielle anlægsaktiver samt det faktum, at jeg umiddelbart ser 

det som en udfordring at regnskabsbrugere i dag ikke får den konkrete viden fra den nuværende rapportering 

fra virksomhederne til, at forstå udviklingsprojekter. Mit hovedspørgsmål er derfor som følgende:  

"Formår Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim i henhold til gældende internationale standarder 

efter IFRS at rapportere om udviklingsprojekter, så regnskabsbrugerne forstår omkostningerne 

forbundet med disse projekter" 

 

1.3.2 Undersøgelsesspørgsmål 

På baggrund af ovenstående hovedspørgsmål har jeg opstillet nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvilke grundlæggende krav er der til årsrapporten? 

De grundlæggende krav til årsrapporten er blandt andet præciseret ved begrebsrammen, imens International 

Accounting Standards Board IASB har en IASC Framework. På baggrund af dette vurderes det relevant, at 

begge medtages i projektet. Til dette spørgsmål vil informationsbehovet for regnskabsbrugeren også blive 

vurderet. 

• Hvad er et immaterielt anlægsaktiv? 

For dette spørgsmål vil gennemgangen tage udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder ÅRL, IAS 38 og IAS 

36. Specifikt vil Jeg komme ind på det grundlæggende vedrørende immaterielle anlægsaktiver, herunder 

definition, indregning, måling, oplysninger samt præsentationen af disse i regnskabet.  

• Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af forskning og udviklingsomkostninger? 

I dette spørgsmål vil den regnskabsmæssige behandling af forskning og udviklingsomkostninger blive 

beskrevet, ligeledes vil der blive taget stilling til de eventuelle udfordringer, der opstår i forbindelse med 

aktivering af disse omkostninger. 
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• Hvilke problematikker er forbundet i forbindelse med opgørelse af udviklingsprojekter? 

I dette underspørgsmål vil jeg analysere de problematikker der oftest er forbundet med opgørelse af 

udviklingsprojekter. Herunder vil jeg beskrive de kritiske forhold der er i de nuværende regnskabsstandarder 

om indregningskriterierne. Jeg vil derudover redegøre for de konsekvenser, som kritiske forhold måtte have 

for regnskabet og dermed også regnskabsbrugerne i deres vurdering af en virksomhed. 

• Hvilke oplysningskrav gør sig gældende for regnskabsstandarderne IAS 38 og IAS 36? 

Her vil jeg undersøge, hvilke oplysningskrav der er forbundet med de to regnskabsstandarder, samt opstille 

analysemodellen som skal anvendes til den analyserende del af de to respektive virksomheder i opgaven. 

• Er der forskel på håndtering af forsknings- og udviklingsomkostninger alt efter, hvilket hjemland 

virksomheden har? 

Jeg vil i det sidste underspørgsmål analyserer den regnskabsmæssige behandling af forsknings- og 

udviklingsomkostninger dermed også udviklingsprojekter i to virksomheder indenfor medicinalbranchen hhv. 

Novo Nordisk (Danmark) og Boehringer Ingelheim (Tyskland). Kan virksomhederne forbedre deres nuværende 

rapportering til gavn for regnskabsbrugerne. 

1.4 Afgrænsning 

Opgaven omhandler den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver, og afgrænser sig fra 

skatte- og revisionsmæssige betragtninger.  

Teoriafsnittet vil, hovedsageligt fokusere på regnskabsteorien, paradigmet og begrebsrammen bag IFRS og 

årsregnskabsloven. Dog skal det præciseres, at fokusset kommer i resten af opgaven kommer til, at ligge på 

bestemmelserne indenfor IFRS, denne beslutning ligger til grund for at de virksomheder, der indgår i analysen, 

begge aflægger deres årsrapport i overensstemmelse med IFRS, det er derfor naturligt at fokusset kommer til 

at omhandle standarderne i IFRS.  

For immaterielle anlægsaktiver, er der imidlertid ikke mange forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS og 

derfor vil der i løbet af projektet blive præcisere, hvor de væsentligste forskelle opstår. Således at man efter 

læsningen af dette projekt, opnår en vis grad af forståelse for regnskabspraksis og lovgrundlaget uanset om 

der aflægges årsrapport efter årsregnskabsloven eller IFRS. 

Jeg har valgt ikke, at gå ind i en diskussion, om man bør ændre den nuværende lovgivning i IFRS eller ÅRL, I 

stedet vælger jeg at fokuserer på, hvordan C og D virksomheder kan rapportere om væsentlige forhold. Disse 

forhold kan have økonomiske fordele og konsekvenser, der har værdi for regnskabsbrugeren, indenfor de 

konkrete rammer, der allerede er tilgængelig i den nuværende lovgivning indenfor IFRS. 
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I analysen er fokus rettet mod børsnoterede selskaber, med deres hovedaktivitet indenfor medicinalbranchen, 

dette er valgt på baggrund af, at denne type virksomhed har væsentlige ”usynlige aktiver” især indenfor 

udviklingsprojekter samt de omkostninger der tilknytter sig hertil. Derfor kan det argumenteres, at der opstår 

betydelig afvigelse mellem markedsværdien og den bogførte værdi. Denne værdi er det op til investorerne og 

regnskabsbrugere selv at værdiansætte, hvilket virksomheden kan afhjælpe med, hvis deres årsrapport 

indeholder tilstrækkelig kvantitativ og kvalitativ rapportering.  

2. Metode 

Metodeafsnittet vil redegøre for de metodiske overvejelser, der vil danne grundlaget for projektet. Formålet 

med afgangsprojektet er, at skabe en dybere forståelse af det ovennævnte emne, hvilket gøres ved at 

behandle problemformuleringen, hovedspørgsmål samt undersøgelsesspørgsmål så det afslutningsvist vil 

være muligt, at konkludere på disse. De metodiske overvejelser skal yderligere sikre en klar sammenhæng 

mellem projektets problemformulering, opgavens teoretiske tilgang samt de empiriske variabler. Desuden skal 

metodeafsnittet afstedkomme en høj grad af reliabilitet af de senere data, der bliver anvendt i opgaven. 

For at redegøre for de metodiske tilgange og angrebsvinklen til projektet, har jeg valgt at tage udgangspunkt i 

selve undersøgelsen samt dataindsamlingsmetoderne, der er udarbejdet illustrative oversigter over projektets 

indhold og omfang. Dette vil jeg endvidere beskrive ved, at give en kort indledning på alle områderne samt 

formålet med dem.  

Yderligere vil de enkelte kapitler blive linket sammen med undersøgelsesspørgsmålene, så læseren hele tiden 

kan vende tilbage hertil for at få en forståelse for, hvorfor de enkelte dele i projektet er inddraget, ligeledes 

hvad der ønskes opnået med det. 

2.1 Målgruppe og formål  

Projektet henvender sig primært til personer med interesse for eller eventuel tilknytning til området inden for 

regnskaber, regnskabsstandarder og større virksomheders anvendelse af internationale regnskabsstandarder 

IFRS. Det er en forudsætning at man, som læser af dette projekt, har et indgående kendskab til regnskaber, 

regnskabstermer og endvidere besidder en god forståelse for, hvordan et børsnoteret selskabs årsrapport skal 

læses og fortolkes. Projektet kunne derfor henvende sig specifikt til studerende, analytikere eller investorer, 

der arbejder specifikt med selskaber som Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim eller C20 indekset som helhed.  

Det forventes, at projektet vil yde et kvalificeret bidrag til fagområdet det eksterne regnskab. Bidraget vil 

primært bestå i en beskrivelse af regnskabsparadigmernes sammenhæng til IFRS, en beskrivelse og diskussion 

af elementer af regnskabsstandarderne IAS 38 og IAS 36, med særligt fokus på regnskabsbrugerens 

problematik i forhold til virksomhedernes rapportering af udviklingsprojekter og omkostninger forbundet med 
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dem samt en kvalitativ problemidentificerende analyse af projektets problemstilling. Projektets formål vil 

derfor i væsentligste omfang være af beskrivende og eksplorativ karakter.3 

2.2 Undersøgelsesteknikker og cases 

Undersøgelsen vil skildre den anvendte kombination af fremgangsmåder benyttet i forbindelse med 

indsamling af empiri, analyse af genstandsfeltet og tolkning af data. Projektets problemstilling og delspørgsmål 

vil blive belyst ved hjælp af deduktive slutninger.4 I projektet vil kendt teori, regnskabsmæssige principper og 

internationale regnskabsstandarder anvendes, det forventes ikke, at der udvikles ny teori. Projektets 

undersøgelse vil omfatte to børsnoterede virksomheder. De er udvalgt på baggrund af at de begge besidder 

en række egenskaber, herunder; virksomhedens størrelse, balancesum, hovedaktivitet, størrelsen på 

virksomhedens immaterielle anlægsaktiver og derunder udviklingsprojekter, anvendte regnskabsstandarder, 

adgang til data og har hjemsted i forskellige lande. De udvalgte selskaber er Novo Nordisk og Boehringer 

Ingelheim, de er begge vurderet til at være relevante og interessante selskaber i overensstemmelse med 

ovennævnte egenskaber.  

Projektets formål er, at undersøge hvorvidt regnskabsbrugeren formår at anvende selskabernes nuværende 

rapportering efter regnskabstandarderne IFRS og dermed opnå en forståelse af indregningen af 

udviklingsprojekter i det eksterne regnskab.  

I projektet anvendes en komparativ casestudie, formålet med, at vælge en denne form for analyse, er at 

undersøge både Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim anvendelse af regnskabsstandarderne IAS 38 og IAS 

36.5 Casen vurderes til at være kritisk, og er fra et regnskabsmæssigt perspektiv interessant, da begge 

respektive regnskaber er underlagt stor international bevågenhed. Derfor vurderes det, at være relevant og 

afprøve casen i forhold til oplysningskravene i IFRS med en vurdering af om ledelsen har oplyst i 

overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder. Et kritisk casestudie beskrives som, kritisk i forhold 

til gældende teori, modeller, antagelser eller praksis. Formålet er at afprøve casen i forhold til, i hvilket omfang 

den gældende, generelle viden er anvendelig.6 

2.3 Dataindsamling og analyse 

Når det kommer til dataindsamling, er der to forskellige metoder, den kvantitative eller den kvalitative. Den 

kvantitative metode anvendes når man vil forsøge at bekræfte en hypotese eller vise, at man har ret i en 

antagelse bag problemformuleringen. I denne metode kan man anvende desk study som er statistisk 

                                                           
3 http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=3604 – besøgt d. 26.03.2018 
4 https://vm.systime.dk/index.php?id=143 – besøgt d. 26.03.2018 
5 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologisk_metodologi/komparativ_metode – 

besøgt d. 26.03.2018 
6 http://knudramian.pbworks.com/w/file/fetch/54787176/Casestudiet-april%2012.1.pdf – side 42, besøgt d. 

26.03.2018 
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bearbejdning af et eksisterende materiale eller survey, hvilket er spørgeskemaer. 

En spørgeskemaundersøgelse vil ofte være tidskrævende og den stiller høje krav til reliabilitet og validitet. Den 

kvalitative metode kan anvendes, når man har brug for at gå i dybden med spørgsmålene. Metoden egner sig 

til spørgsmålene hvorfor og hvordan. I den kvalitative metode anvender du interviews, fokusgrupper eller 

dokumentstudier. Metoden kræver kvalitetskriterier som: Gennemsigtighed, gensidig forankring af teori og 

empiri, forskelligartethed og generaliserbarhed.7 I dette projekt vil begge metoder blive anvendt, men med 

udelukkende fokus på sekundærdata-teknikker, hvilket vil sige allerede eksisterende datamateriale, se 

nedenstående.8 

 

Under projektets dataindsamling vil de fundne data blive analyseret. Ydermere vil de anvendte datas 

pålidelighed blive påtænkt. Det anvendte data i projektet er udstedt af lovgivende myndigheder, valideret af 

eksterne revisorer og lignende, hvorfor denne data må antages, at have en høj grad af pålidelighed. Det 

anvendte data fra internet kilder vil i visse tilfælde være fra onlinemedier, avisartikler m.m. og kan derfor i 

visse tilfælde være data med mindre autenticitet sammenlignet med data fra lovgivende myndigheder. 

Analysedelen vil omfatte et udtræk af rådata i form af tekst og taldata fra Novo Nordisk og Boehringer 

Ingelheim årsrapporter. Regnskabsdataen vil herefter blive underlagt en teoretisk tolkning, hvilket betyder at 

der på baggrund af opgavens fremlagte teori vil analyseres og tolkes på, hvorvidt Novo Nordisk og Boehringer 

Ingelheims regnskaber lever op til den underliggende teori, hvilket primært er de internationale 

regnskabsstandarder. For derefter, at kunne konkludere på om selskaberne rapportere i en tilstrækkelig grad 

så regnskabsbrugerne kan tolke og vurdere ud fra de afleverede data.  

                                                           
7http://avenbuild.advsh.net/viden_om.asp?styleID=15&cryptID=idyKDsKFvreM&laeringsressourceID=1066&skabelonI

D=3&side=3 – besøgt d. 27.03.2018 
8 http://detgyldneoverblik.dk/primaer-sekundaer-data/ - besøgt d. 27.03.2018 
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2.4 Projektstruktur 

 

2.4.1 Ramme  

Rammen for dette projekt skal introducere læseren til problemformuleringen, hvilket den analyserende og 

konklusionsdelen af projektet skal besvare. Ligeledes bliver læseren introduceret til de metodiske overvejelser 

samt hvilke afgrænsninger problemformuleringen, omfanget af projektet og data har forekommet. 

2.4.2 Teori 

Teorien kommer til, at omhandle det eksterne regnskab og teorien bag regnskabsparadigmerne, hvor fokusset 

kommer til at ligge særligt på regnskabsparadigmet bag IFRS. Afsnittet indeholder derudover en beskrivelse 

og diskussion af udviklingsprojekter og øvrige immaterielle aktiver samt begrebsrammens teoretiske 

fundament. Formålet med dette afsnit er i sin helhed at undgå at være en beskrivelse af teorien i lærebøgerne. 

Introduktionen til denne teori vurderes dog, at være et relativt vigtigt udgangspunkt, for at blive i stand til at 

give en fyldestgørende besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene i opgavens problemformulering. 

Teoriafsnittet afsluttes med en delkonklusion, hvor en besvarelse af projektets første undersøgelsesspørgsmål 

præsenteres. 

2.4.3 Regulering 

Reguleringen kommer til, at introducerer læseren til den regnskabsmæssige måling og indregning af 

udviklingsprojekter og øvrige immaterielle anlægsaktiver efter IFRS. I lighed med det teoretiske afsnit, vil dette 

afsnit ikke være en ren beskrivelse af indholdet i regnskabsstandarderne. Vigtige elementer af 

regnskabsstandarderne vil blive diskuteret eller forklaret med tilføjelse i form af illustrationer, der viser en 
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sammenkædning med projektets undersøgelsesenhed. Løbende i afsnittet vil der blive refereret til både Novo 

Nordisk og Boehringer Ingelheims årsrapporter og afsnittet skal derfor ses som en indledning til projektets 

analytiske gennemgang i kapitel 6. Et af problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål besvares i dette 

afsnit. 

2.4.4 Empiri  

Den empiriske del af opgaven analyserer Novo Nordisk og Boehringer Ingelheims seneste aflagte årsrapporter 

med udgangspunkt i den udarbejdede analysemodel og med sammenhæng til de to ovenstående punkter i 

projektstrukturen. Der vil blive fortaget en grundig analyse af begge selskabers årsrapporter, der inkluderer 

en vurdering af, hvorvidt de rapportere i en grad så regnskabsbrugerne kan anvende deres oplysninger til at 

kunne tage en valid beslutning ud fra præsenterede data, ligeledes vurderes det om der er sket åbenbare 

overtrædelser af oplysningskravene i regnskabsstandarderne IAS 38 og IAS 36. 

Med udgangspunkt i projektets teoretiske og reguleringsmæssige afsnit, opstilles en analysemodel, der vil 

medvirke til at årsrapporterne for begge selskaber i analysen behandles ensartet og dermed i tråd med 

problemformuleringen, og ikke mindst regnskabsstandarder. Analysemodellen indgår som et særskilt afsnit og 

regnskabsstandardernes præsentations- og oplysningskrav vil blandt andet blive gennemgået, da de skal 

danne grundlag for opgavens analyse. 

2.4.5 Konklusion  

Konklusionen har til formål, at tilsikre en kvalificeret sammenholdelse mellem hovedpunkterne fra analysen 

og projektets problemstilling med en besvarelse af opgavens problemformulering. 

Konklusionen efterfølges af en perspektivering, hvor et relevant emne inddrages i opgaven og diskuteres med 

udgangspunkt i de betragtninger og tolkninger, der allerede er blevet afklaret i projektet. 
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3. Regnskabsparadigmer og teori 

Dette afsnit omhandler det teoretiske grundlag for det eksterne regnskab, de to regnskabsparadigmer, 

begrebsrammen, samt teorien bag immaterielle aktiver. Formålet med afsnittet er, at introducere læseren til 

grundlaget for det eksterne regnskab, IFRS og udviklingsprojekter. 

3.1 Det eksterne regnskab  

Det eksterne regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det eksterne regnskab 

bliver offentliggjort og vil derfor være offentligt tilgængeligt. Offentlige instanser, banker, kreditorer og 

konkurrenter kan derfor bruge det som et redskab til at vurdere deres virksomhed og opnå en forståelse af 

dens økonomiske styrker, svagheder samt konkurrencemæssige position. Målet med årsrapporten er, at vise 

et retvisende billede af en given virksomheds økonomiske og finansielle stilling. Der vil derfor ikke være fuld 

gennemsigtighed for regnskabsbrugeren af regnskabet. Det eksterne årsregnskab skal nemlig opstilles efter 

gældende standarder og der er i henhold til dette begrænsede krav i forhold til, hvor mange informationer, 

der skal fremgå. Der vil derfor ikke skulle informeres på detailniveau, men overordnet på de store linjer.9 

3.1.1 Kvalitetskrav  

For årsrapporten er der en række kvalitetskrav som skal opfyldes, Disse krav bliver sammenfattet af en 

generalklausul:  

”Et retvisende billede” (true and fair view) 

Generalklausulen er omfattet en række specifikke kvalitetskrav, hvilket indebærer at oplysningerne skal være; 

forståelige, relevante, valide og sammenlignelige.10 Den primære bestemmelse og grundsten i 

årsregnskabsloven er generalklausulen. Det grundlæggende princip er, at årsregnskabet skal give et retvisende 

billede af virksomhedens situation. Det er et krav, at årsregnskabet fraviger en eller flere bestemmelser i 

årsregnskabsloven, hvis der derigennem opnås et mere retvisende billede af virksomhedens situation, på den 

baggrund skulle regnskabsbrugeren have adgang til den information, der er brug for, i forbindelse med at læse 

årsrapporterne. Skulle årsregnskabet fravige meden eller flere af disse bestemmelser, skal dette omtales i 

årsrapporten, og den beløbsmæssige effekt skal oplyses.11 

                                                           
9 https://www.regnskabsfabrikanten.dk/internt-og-eksternt-aarsregnskab-hvad-er-forskellen/ - besøgt d. 23.03.2018 
10 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 21 
11 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/aarsregnskabsloven - besøgt d. 27.03.2018 
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3.1.2. Regnskabsregulering 

For at sikre, at kvalitetskravene bliver opfyldt, er virksomhedernes regnskabsaflæggelse som nævnt 

underkastet en omfattende regnskabslovgivning.12 

Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder i Danmark og øvrige medlemslande i EU skulle udarbejde deres 

koncernregnskaber på grundlag af de internationale regnskabsstandarder fra International Accounting 

Standard Board IASB, og siden 2009 har alle børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse været omfattet 

af IFRS, såfremt de er godkendt af EU. IASB er en verdensomspændende organisation med hovedsæde i 

London, hvis standarder inddrages i den nationale regulering i de fleste lande i verden.13 

3.1.3 Det eksterne regnskabs interessegrupper  

Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau kan overordnet opdeles mellem tre interessegrupper 

primære, ledelsens rolle og sekundære. 

• Primære interessegrupper omfatter: se nedenstående figur14 

 

• Ledelsens: Direktionen i virksomheden, skal tilgodese alle hensyn, fungere som mæglere. Ledelsens 

personlige mål kan komme i konflikt med de øvrige interessegrupper. 

• Sekundære interessegrupper omfatter: lokalsamfund, konkurrenter, fagforeninger, forbrugergrupper, 

miljøgrupper, erhvervsorganisationer, presse, kommende generationer mfl. 

Gældende for begge interessegrupper er, at de alle i større eller mindre grad spiller en rolle i relation til 

virksomhedens eksterne regnskab. I virkelighedens verden kan en virksomhed ikke træffe beslutninger og har 

heller ingen målsætning, kun personer kan træffe beslutninger og formulere mål, hvilket ofte analyseres på 

grundlag af den såkaldte koalitionsmodel.15  

                                                           
12 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 22 
13 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 22 
14 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 24, figur 1.2 
15 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 23-26 
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I relation til udviklingsprojekter og øvrige immaterielle anlægsaktiver, må det forudsættes, at størstedelen af 

virksomhedernes interessenter vil være interesseret i så lave immaterielle aktiver som muligt ved første 

indregning, da disse regnskabskategorier, repræsenterer nogle uidentificerbare aktiver og typisk omfatter 

væsentlige skønsmæssige værdier. Ved første indregning vil der derfor være en høj grad af overensstemmelse 

mellem interessenternes interesse, mens der ved efterfølgende målinger, vil kunne være konflikter 

virksomhedens interessegrupper imellem, da ledelsen ofte vil have et mere optimistisk syn på fremtidig drift 

og nedskrivningsbehov end långivere eller nye investorer.  For primære som sekundære interessegrupper er 

informationsbehov rettet mod virksomheden, de er derfor potentielle regnskabsbrugere, hvis behovsdækning 

afhænger af ledelsens egeninteresse om større åbenhed for det eksterne regnskab.16 

3.1.4 Interne og eksterne regnskabsbrugere og deres informationsbehov 

Virksomhedens regnskabsbrugere kan ud over ovennævnte opdelingen i interessegrupper adskilles mellem 

interne og eksterne regnskabsbrugere. Brugergruppernes informationsbehov må antages, at være heterogene 

og dog må brugergrupperne stadigvæk antages at have præferencer, alt efter om de er interne eller eksterne 

regnskabsbrugere. 

De interne regnskabsbrugere træffer beslutninger på virksomhedens vegne i indkøb, produktion og salg mv. 

for at opfylde virksomhedens målsætning bedst muligt som ledelsen og medarbejdere. Herved adskiller interne 

regnskabsbrugere sig fra eksterne regnskabsbrugere i koalitionen, der træffer beslutninger med henblik på at 

tilgodese deres personlige mål som investorer og vareleverandører.17 Det hedder i ÅRL par. 12 stk. 2, at disse 

interessenters informationsbehov, som søges afdækket via det eksterne regnskab, hovedsagelig er det 

forbundet med tre beslutningsopgaver. 

1. Placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer (prognoseopgaven) 

2. Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer (kontrolopgaven) 

3. Fordeling af virksomhedens ressourcer (fordelingsopgaven) 

Prognoseopgaven indebærer det faktum, at de eksterne regnskabsbrugere ønsker at allokere egne ressourcer 

på baggrund af virksomhedens fremtidige indtjening og de efterspørger dermed oplysninger i det eksterne 

regnskab, som kan anvendes til at estimere virksomhedens fremtidsudsigter.18 Kontrolopgaven omfatter, 

modsat prognoseopgaven som er fremadrettet, den bagudrettede del, hvor investorer, medarbejdere, 

lokalsamfundet mv. efterspørger informationer til vurdering af, hvor ansvarlig ledelsen har været i 

håndteringen af de ressourcer, der er bundet i og løbende tilflyder virksomheden. Fordelingsopgaven relaterer 

sig til, hvordan de interne regnskabsbrugere beslutter sig for at fordele 

                                                           
16 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 26 
17 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 26-27 
18 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 27 
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overskud, udbytte til aktionærer, bonus til medarbejdere med videre, med andre ord de fordelingsopgaver, 

der træffes internt i virksomheden af ledelsen/bestyrelsen.19 

3.1.5 Det eksterne regnskabs som videnskabelig disciplin 

Sammenhængen mellem regnskabsteori og videnskabelig metode er vist i nedenstående figur.20 

 

3.1.5.1 Deduktion og induktion 

Deduktion er en videnskabelig metode, den går ud på, at danne logiske beslutninger på grundlag af givne 

præmisser, fra det generelle til det specifikke. Indenfor det regnskabsteoretiske drejer det sig om følgende 

faser:21 

1. Målsætning 

2. Postulater om omgivelserne  

3. Regnskabsmodeller og -begreber  

4. Regnskabsteknikker 

Udsagnskraften af deduktive regnskabsteoriers konklusioner står og falder med præmisserne, hvilket betyder, 

at hvis præmisserne er forkerte så bliver konklusionerne det også.  

Induktion er en videnskabelig metode, den er ofte empirisk. Den konkluderer fra det specifikke til det generelle. 

Udgangspunktet for denne type metode er ofte stikprøver for at nå frem til en konklusion om hele 

populationen. Når metoden anvendes indenfor regnskabsforskningen, består den typisk af følgende faser:22 

1. Registrering af observationer 

2. Analyse og klassifikation af observationer efter fællestræk 

3. Generalisationer 

4. Test af generalisationer 

Til forskel for den deduktive metode så afhænger vurderingen af, om regnskabsteoriers konklusioner er sande 

eller falske ikke af præmisserne, men af om de kan verificeres empirisk – om de kan afprøves i virkeligheden. 

                                                           
19 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 28 
20 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 36, figur 1.5 
21 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 34 
22 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 35 
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3.1.5.2 Normative og deskriptive regnskabsteorier 

Normative regnskabsteorier anvendes primært på deduktiv basis, som det også fremgår på figuren ovenfor. 

De normative regnskabsteorier tager udgangspunkt i, hvordan det bedste regnskab ”bør” udarbejdes i forhold 

til en given målsætning. Anvendes regnskabsbrugernes informationsbehov som målsætning, er det mest 

optimale regnskab det, der maksimerer nytteværdien for brugerne, som det også fremgår af figuren ovenfor, 

bygger deskriptive regnskabsteorier primært på induktive ræsonnementer.23 

Modsat de normative regnskabsteorier, tilstræber de deskriptive regnskabsteorier at være så værdifrie som 

muligt. Den deskriptive regnskabsteori har derfor lille betydning i nutidens regnskabsregulering, da 

regnskabsbrugerne i dag ønsker regnskaber, der bygger på et værdimæssigt og informativt grundlag. For 

begge regnskabsteorier gælder det dog, at bevisførelse (verifikation) er afgørende for teoriernes 

udsagnskraft.24 

3.1.5.3 Verifikation af regnskabsteorier 

Regnskabsteorien har anvendt sprogvidenskabens metodologi for bevisførelse og inddeles i disse tre niveauer, 

som hver især bør underkastes videnskabelig test:25  

1. Syntaktisk niveau 

2. Semantisk niveau 

3. Pragmatisk niveau 

Det syntaktiske niveau omhandler teoriers logiske struktur.  

Det semantiske niveau berører videnskabens indhold af logiske begreber, som korresponderer med reale 

fænomener - virkeligheden.  

Det pragmatiske niveau relaterer sig til størst nytteværdi for regnskabsbrugerne og teoriens målopfyldelse. 

Det syntaktiske niveau bevæger sig i en abstrakt begrebsverden, men det semantiske og pragmatiske niveau 

bevæger sig i en konkret begrebsverden. IFRS bygger på det semantiske niveau, hvilket er i tråd med, at 

regnskabsstandarderne skal baseres på en konkret begrebsverden og med udgangspunkt i logiske begreber, 

som korresponderer med reale fænomener – virkeligheden. 

3.2 Regnskabsparadigmer 

Der eksisterer to overordnede regnskabsparadigmer. Det formueorienteret og det præsentationsorienteret. 

IFRS bygger på det formueorienterede paradigme, begge paradigmer har dog ydet stor indflydelse på den 

regnskabsregulering virksomheder er underlagt i dag.  

                                                           
23 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 36 
24 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 37 
25 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 37 
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3.2.1 Præsentationsorienteret regnskabsparadigme  

Ifølge det præstationsorienterede regnskabsparadigme er virksomheden en transformationsproces, hvor 

ressourcer som input eksempelvis arbejdskraft, materialer mv. transformers til output til salg af varer eller 

tjenesteydelser. I paradigmet er resultatopgørelsen primær, mens balancen har sekundær betydning. En af de 

grundlæggende formål i det præstationsorienterede årsregnskab er at måle, hvor godt virksomhedens 

transformationsproces er lykkedes i perioden. 

Driftsaktiviteten måles direkte i resultatopgørelsen på grundlag af:26 

Indtægter (varesalg) – omkostninger (medgået ressourceforbrug = overskud 

Paradigmet blev især anvendt fra 1900 til 1980’erne som det primære regnskabsparadigme. EU sørgede for i 

år 1978 at harmonisere medlemslandenes regnskabspraksis. Dette var med grundlag i den historiske 

kostprismodel, der er en del af præstationsorienterede regnskabsparadigme. EU fastholdt i år 2013, at den 

historiske kostprismodel og det præstationsorienterede regnskabsparadigme skulle være den primære 

regnskabspraksis for ikke-børsnoterede virksomheder.27 Paradigmet foretrækker kostprismodellen, som er 

bagudrettet, og måler overskud på baggrund af periodens transaktioner til deres kost- og salgspriser defineret 

som:28 

Transaktionsbaserede måleattributter. 

Kostprismodellens forudsætninger, som afgrænser modellen i forhold til omverdenen, er oplistet nedenfor:29 

• Regnskabsenhed – afgrænser hvilken økonomisk enhed, årsregnskabet skal aflægges for. 

• Going concern – bygger på den antagelse, at årsregnskabet aflægges for en virksomhed med forsat 

drift. 

• Monetær måleenhed – præsentationer og formuer skal måles i kroner eller euro 

(transaktionsbaserede måleattributter) 

• Regnskabsperiode – eksterne regnskaber skal udarbejdet for en periode ad gangen typisk pr. år.  

Balanceposter bliver i paradigmet målt til historisk kostpris og anvendes til, at videreføre ubrugte ressourcer 

fra én regnskabsperiode til den næste. Et centralt element i det præstationsorienterede paradigme er 

matchingprincippet (the matching principle), som i korte træk går ud på, at fratrække det ressourceforbrug i 

kroner, som er medgået i indeværende og tidligere perioder til produktionen og salg af færdigvarer eller 

                                                           
26 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 80 
27 http://denprivateinvestor.dk/formue-praestationsorienterede-regnskabsparadigme/ - besøgt d. 27.03.2018 
28 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 81 
29 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 100 
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tjenesteydelser i den periode, hvor de pågældende færdigvarer eller tjenesteydelser indregnes som 

indtægter.30 Ifølge det præstationsorienterede regnskabsparadigme, vil udviklingsprojekter og andre 

materielle aktiver altså aldrig påvirke resultatopgørelsen, dette gælder også ned- eller afskrivninger, hvilket 

skyldes kravet om anvendelse af kostprismodellen. 

3.2.2 Formueorienteret regnskabsparadigme 

Formueorienterede tilgang blev indført i USA af FASB i perioden 1978-85, internationalt af IASB i 1989 og i 

dansk lovgivning i 2001. I dag er paradigmet dominerende på verdensplan for børsnoterede selskaber.31 

Paradigmet opfatter virksomheden som ”et væksthus for aktiver” og IFRS tager, som det allerede er bemærket, 

udgangspunkt i dette paradigme.  I paradigmet betragtes virksomheden som:32 

”De økonomiske ressourcer, fordringer i disse ressourcer samt transaktioner og begivenheder, 

der ændrer dem” 

 

Modsat det præstationsorienterede paradigme, kommer balancen før resultatopgørelsen i det 

formueorienterede paradigme. Resultatopgørelsen opfattes som de transaktioner og begivenheder, der 

medvirker til ændringen i virksomhedens aktiver, egenkapital og forpligtelser i årets løb. I det 

formueorienterede paradigme er det dagsværdimodellen, der er i centrum da denne model er fremadrettet. 

Dagsværdimodellen måler overskuddet i balancen på basis af dagsværdibaserede måleattributter,33 dette 

gennemgås yderligere i afsnit 3.3.4.1 omhandlende måleattributter.  

En af de primære årsager til, at de to paradigmer anvender forskellige måleattributter, er at de ønsker afdække 

forskellige informationsbehov jf. afsnit 3.1.4 ovenfor. Paradigmet anvender som eksempel ikke 

matchingprincippet, da dette begreb er orienteret mod resultatopgørelsen. Et af kritikpunkterne af 

paradigmet, er derfor også, at omkostningsføre udgifter uden relation til periodens omsætning. 

Det formueorienterede paradigme ønsker, for så vidt det er muligt, at opstille den perfekte balance – hvilket 

umiddelbart måler virksomhedens værdi på aktiemarkedet. Investorerne har ikke behov for resultatopgørelse 

med henblik på regnskabsanalyse og værdiansættelse,34 hvilket indebærer at virksomhedens indre værdi 

direkte skal afspejle virksomhedens kursværdi på aktiemarkedet. Dette forudsætter, at alle immaterielle 

aktiver er indregnet, at der ikke eksisterer ”usynlige aktiver”. I praksis er den perfekte balance derfor også 

mere et teoretisk begreb end en real mulighed i praksis. 

                                                           
30 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 103 
31 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 151 
32 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 80 
33 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 81 
34 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 161 
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3.2.2.1 IFRS Framework  

IFRS bygger, som det tidligere er bemærket, på det formueorienterede paradigme og anvender samme 

kvalitetskrav af årsregnskabet elementer, som det er beskrevet i afsnit 3.1.1 og begrebsrammens niveau 3 i 

afsnit 3.3.3. IASB begrebsrammen opstiller desuden to grundlæggende forudsætninger for 

regnskabsaflæggelsen: 

• Periodiseringsprincippet: 

”At transaktioner, begivenheder og værdiændringer indregnes i resultatopgørelse og balance i 

den periode, hvor de indtræffer, uanset betalingstidspunktet.” 

• Going concern forudsætningen: 

”At selskabet fortsætter sin drift i en overskuelig fremtid.” 

3.3 Begrebsrammen  

Begrebsrammen kan betragtes som den finansielle rapporterings ”grundlov”,35 og er derfor af relevant 

teoretisk betydning i dette projekt, hvor årsrapportens indhold er omdrejningspunktet. Det kan være en god 

ide at forstå regnskabets begrebsramme, indhold og opbygning, hvis man, som aktieanalytiker og investor, 

skal kunne forstå og aflæse årsrapporter. FASB (Financiel Accounting Standards Boards) udviklede tilbage til år 

1989 begrebsrammen for regnskabet, som blev indført i ÅRL i år 2001. Begrebsrammen er primært lavet for 

at vejlede lovgivere og standardsættere, danne en referenceramme for løsningen af regnskabsudfordringer, 

sørge for, at der er sammenlignelighed og konsistens blandt alle regnskaber, reducere analyseomkostningerne 

samt øge regnskabsbrugernes forståelse af årsrapporten.36 Begrebsrammens struktur er bygget op i fem 

niveauer, som specificeres nedenfor. 

3.3.1 Niveau 1: Brugerens informationsbehov  

Der er generelt forskellige informationsbehov blandt regnskabsbrugerne. Informationsbehovet vil være 

forskelligt alt efter, om man er ansat, investor eller en fra lokalsamfundet. Udfordringen er, at regnskabet er 

en såkaldte standardvarer. Regnskabet skal kunne bruges af alle brugere. Derfor går udviklingen mod et udbud 

af regnskaber, der er brugertilpassede, men på nuværende tidspunkt, er regnskabet målrettet mod en meget 

bred gruppe af regnskabsbrugere med hver deres behov for information. Der er dog stadigvæk en 

fællesmængde i informationsbehovet på tværs af de forskellige typer af regnskabsbrugere.37 Begrebsrammens 

niveau 1 omhandler kort fortalt om de primære og sekundære interessegruppers informationsbehov. Dette 

er yderligere beskrevet i afsnit 3.1.3, som der henvises til.  

                                                           
35 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 196 
36 http://denprivateinvestor.dk/regnskabets-begrebsramme-indhold-opbygning/ - besøgt d. 19-03-2018 
37 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 199-203 
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3.3.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber 

Et årsregnskab skal først og fremmest besidde en række fundamentale kvalitative egenskaber, for at skabe 

nytteværdi hos regnskabsbrugerne. Disse egenskaber bliver omtalt i begrebsrammens niveau 2 som: 

• Relevans (relevance) 

• Validitet (faithful representation) 

Relevant information skal forstås som følgende:38 

”Informationen er i stand til at gøre en forskel for brugernes beslutning”. 

Begrebet relevans kan endvidere opdeles mellem: 

Prognoseværdi (predictive value) – informationen har værdi som input til prognoseprocessen. 

Bekræftelsesværdi (confirmatory value) – gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger eller ændre dem 

på baggrund af den nye information. 

Valid information skal forstås som følgende:39 

”Substansen af de underliggende økonomiske fænomener gengives i den finansielle rapportering fuldstændig, 

neutral og fejlfri”. 

Begrebet validitet kan endvidere opdeles mellem: 

Fuldstændig (complete) – det eksterne regnskab indeholder al information om de underliggende økonomiske 

begivenheder. 

Neutral (neutral) – regnskabsinformationen er ikke ”farvet” (unbiased). 

Fejlfri (free from error) – regnskabsinformationerne er nøjagtige eller uden væsentlige skønsmæssige fejl. 

Endvidere kan alle ovenstående kvalitative egenskaber udvides med følgende forstærkende kvalitative 

egenskaber:40 

sammenlignelighed, konsistens, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. 

3.3.3 Niveau 3: Definition af elementer 

Årsregnskabet er sammensat af en række elementer, som alle regnskabsposter skal indplaceres under. 

Elementernes definitioner skal anskues ud fra et balanceorienteret perspektiv, som følge af at begrebsrammen 

er baseret på det formueorienterende regnskabsparadigme. Elementerne opdeles og defineres som følge:41 

3.3.3.1 Aktiver definition: 

”Et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og 

                                                           
38 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 205 
39 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 206 
40 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 207-208 
41 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 212-213 
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hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden”. 

Aktiverne skal være under virksomhedens kontrol, men dette betyder ikke udelukkende, at virksomheden 

juridisk skal eje aktivet. Et aktiv, som virksomheden ikke juridisk ejer, men hvor virksomheden selv oppebærer 

den økonomiske risiko, og derved også opnår de økonomiske fordele vil også overholde definitionen og bliver 

opfattet og indregnet som et aktiv i virksomhedens regnskab. 

3.3.3.2 Forpligtelser definition: 

”En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse 

forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele”. 

3.3.3.3 Egenkapital definition: 

”Egenkapital er den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver 

trækker dens forpligtelser”. 

3.3.3.4 Indtægter definition: 

”Indtægter er stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller 

værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i egenkapitalen, bortset 

fra udlodninger til ejere”. 

3.3.3.5 Omkostninger definition: 

”Omkostninger er fald i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af afgang eller 

værdiforringelse af aktiver eller påtagelse af forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen, 

bortset fra udlodninger til ejere”. 

3.3.3.6 Totalindkomst definition: 

”Totalindkomst skal forstås som ændringen i en virksomheds egenkapital i løbet af en periode 

som følge af begivenheder og forhold, der ikke stammer fra transaktioner med ejere”. 

 

Niveau 3 er derudover omfattet af en række øvrige egenkapitalbegreber: finansiel kapitalvedligeholdelse og 

fysisk kapitalvedligeholdelse. 

3.3.4 Niveau 4: Indregning og måling 

Niveau 4 omfatter det eksterne regnskabs indregningskriterier, som ifølge IASB for at kunne blive indregnet 

skal de opfylde nedenstående:42 

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden. 

2. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi. 

                                                           
42 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 215 
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Det første indregningskriterie opnås, når definitionen på et element jf. niveau 3, er opfyldt. Ifølge IASB 

defineres begrebet ”sandsynligt”, som at sandsynligheden for at økonomiske fordele vil fragå eller tilflyde 

virksomheden, er højere end 50%. Det andet indregningskriterie skal, som det fremgår, kunne måles validt til 

kostpris eller værdi. De fleste standarder kræver, at første års indregningsmetode er kostpris, hvorefter 

målingerne kan variere jf. nedenstående afsnit om måleattributter. 

3.3.4.1 Måleattributter (målegrundlag) 

En af de væsentligste aspekter af årsregnskabet, er målingen af elementernes regnskabsposter. Det 

formueorienterede regnskabsparadigme er, som tidligere nævnt, dagsværdibaseret. Dagsværdi begrebet skal 

forstås som det beløb, som et aktiv eller forpligtelse kan afhændes til, ved en transaktion imellem uafhængige 

parter. IFRS 13 fra 2011 har formuleret følgende dagsværdi definition:43 

Ved dagsværdi forstås den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller som skal betales for 

at overdrage en forpligtelse i en ordinær transaktion mellem markedsdeltagere. 

Begrebet dagsværdi kan endvidere, i en prioriteret rækkefølge, opdeles i nedenstående måleattributter:44 

• Salgsværdi 

• Nettorealisationsværdi 

• Kapitalværdi 

• Genanskaffelsesværdi/dagsprovenu 

• Historisk kostpris/historisk provenu 

3.3.5 Niveau 5: Klassifikation og præsentation  

Det sidste niveau i begrebsrammen vedrører klassifikationen og præsentationen i årsregnskabet. Ligesom i 

niveau 4 eksisterer der to kriterier, som skal være opfyldt ved enhver form for klassifikation:45 

• De kriterier eller egenskaber, som danner grundlag for klassifikationen skal være relevante for 

brugerne for at dække deres informationsbehov. 

• Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier eller 

egenskaber. 

3.3.6 Grundlæggende forudsætninger 

Udover de ovenstående niveauer, så rummer ÅRL § 13 en række grundlæggende forudsætninger for, at 

årsrapporten kan opfylde sit formål, de er oplistet nedenfor:46 

• Klarhed  

                                                           
43 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 217 
44 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 218 
45 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 219-220 
46 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 220-221 
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Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og forståelig måde. Denne forudsætning er egentlig identisk med 

kravet i begrebsrammens niveau 2, som er beskrevet i afsnit 3.3.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber, så for 

yderligere gennemgang henvises til dette afsnit.  

• Substans  

Denne forudsætning kan kort defineres som "indhold frem for formalia" hvilket betyder, at der skal tages 

hensyn til de faktiske forhold frem for formaliteter, der ikke har et egentligt indhold. Denne forudsætning er i 

tråd med kvalitetskravet om troværdig som er beskrevet i afsnit 3.3.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber.  

• Væsentlighed  

Denne forudsætning angiver, at alle forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er uvæsentlige og derfor 

ikke vil ændre på regnskabsbrugers økonomiske vurderinger og beslutninger om virksomheden. Dog skal de 

enkelte uvæsentlige forhold medtages i årsrapporten, hvis de sammenlagt betragtes som værende væsentlige. 

Det er klart, at man ikke kan fastsætte niveauet for et generelt væsentlighedsniveau, da dette variere alt 

afhængig af virksomhedens størrelse og art. 

• Going koncern  

”En årsrapport skal aflægges med fortsat drift for øje.” Såfremt det vurderes, at virksomheden ikke kan 

fortsætte sin drift, skal aflæggelsen af årsregnskabet tilpasses det forhold. 

• Neutralitet 

Forudsætningen om neutralitet er, at virksomheden selv udarbejder regnskabet og foretager de nødvendige 

regnskabsmæssige skøn m.v. Derfor bestemmer denne forudsætning, at alle værdiændringer skal medtages, 

uanset, hvordan de påvirker virksomhedens resultat samt egenkapital. Dette er dog først relevant, hvis de 

anses som værende væsentlige, jf. ovenstående forudsætning om væsentlighed. 

• Periodisering  

Denne forudsætning angiver, at der ofte kan være tidsmæssig forskel på, hvornår en transaktion finder sted 

og hvornår denne transaktion ender ud i en reel pengestrøm for virksomheden. Denne forudsætning 

bestemmer derfor, at transaktioner samt værdiændringer først skal indregnes, når de finder sted.  

• Konsistens  

Denne forudsætning hænger sammen med kvalitetskravet om sammenlignelighed, der er beskrevet i 

begrebsrammen i afsnit 3.3.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber. Forudsætningen dækker over, at man ikke kan 

benytte forskellige indregningsmetoder og målegrundlag på de samme slags regnskabsposter.  

• Bruttoprincippet  
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Forudsætningen bestemmer, at ”alle transaktioner, begivenheder, værdiændringer m.v. skal indregnes hver 

for sig, og de ikke må sammenlægges eller modregnes hinanden”.  

• Kontinuitet  

Denne forudsætning bestemmer helt konkret, at der ikke må være forskel mellem sidste års ultimobalance og 

indeværende års primobalance. Dette sikrer, at alle transaktioner, begivenheder og værdiændringer 

præsenteres for de respektive regnskabsbrugere. Denne forudsætning beskriver desuden, at der kun må ske 

ændring af regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode, målegrundlag og 

valutaenhed, såfremt det er nødvendigt i forhold til lovændringer, overgang til anden regnskabsklasse samt 

hvis der opnås et mere retvisende billede, hvis ændringerne foretages. 

3.3.7 Konvergensprojektet  

IASB’s nuværende begrebsramme er under forandring. Et samarbejde med den amerikanske 

regnskabsstandardsudstedende myndighed Financial Accounting Standards Board (FASB),47 er et omfattende 

konvergensprojekt under udarbejdelse, hvor de to begrebsrammer skal forsøges, at samles i et fælles såkaldt 

conceptual framework. Formålet med konvergensprojektet vil blandt andet være at præcisere definitioner og 

oplysninger i de nuværende begrebsrammer. 

Hovedbestanddelene af dette er blandt andet; 

”mere entydige definitioner af aktiver og forpligtelser og en mere omfattende vejledning til understøttelse af 

disse definitioner” og ”præcisering af, at de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde formålet med 

regnskabsaflæggelsen, omfatter oplysninger, der kan bruges til at gøre det nemmere at vurdere ledelsens 

forvaltning af virksomhedens ressourcer”. 

En interessant diskussion, der er opstået i association til konvergensprojektet, er den regnskabsmæssige 

behandling af indregning og definition af immaterielle anlægsaktiver. Området er af højeste prioritering på 

diskussionsmøder i IASB bestyrelsen og indikerer, at der i forbindelse med konvergensprojektet kan komme et 

opgør med den nuværende behandling af immaterielle anlægsaktiver. Konsekvenserne af diskussionen kan på 

længere sigt blive, at immaterielle anlægsaktiver skal afskrives over den forventede brugstid med tilknyttede 

nedskrivningstest, direkte nedskrivning af udviklingsprojekter eller mindst omfattende; forbedringer af de 

nedskrivningstest, der foretages i henhold til IAS 38.  

                                                           
47 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 76 
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3.4 Immaterielle anlægsaktiver  

Immaterielle aktiver følger samme definition som beskrevet i afsnit 3.3.3.1, om aktiver, herunder, at aktivet 

skal være under virksomhedens kontrol og at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og 

defineres ifølge IAS 38.7 som:48 

”Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans”. 

Identificerbarheden indebærer, at aktivet er separerbart eller baseret på en kontraktlig eller juridisk 

rettighed.49 Af denne grund vil købte immaterielle aktiver altid kunne identificeres og skal dermed aktiveres. 

Dette gennemgås yderligere i afsnit 4 om udviklingsprojekter der opstår, når virksomheden ønsker, at 

investerer i udviklingsprojekter og dermed må overholde de indregningskriterier der følger med. Udelukkelsen 

af monetære aktiver indebærer, at varedebitorer, likvider mv. udelades af betragtningen, selvom disse 

principielt set også er uden fysisk substans. Udelukkelsen vurderes dog at være hensigtsmæssig, af hensyn til 

at undgå en sammenblanding af regnskabets elementer. 

Aktiverbare immaterielle aktiver omfatter ifølge IAS 38 blandt andet: 

• Erhvervede varemærker 

• Erhvervede udgivelsestitler 

• Software 

• Goodwill 

• Udviklingsprojekter 

Kapitel 4 går i dybden med udviklingsprojekter og andre immaterielle aktiver efter IAS 38. En teoretisk 

definition præsenteres nedenfor i afsnit 3.4.2. 

Under betegnelsen som ”ny økonomi”, ”videnskapital” og ”intellektuel kapital” omtales investeringer i 

mennesker og nye organisationsformer, forskning og udvikling, implementering af processer og 

informationsteknologi, design, varemærker, licenser mv. I det vidensproducerende samfund foregår 

værdiskabelsen især på grundlag af investeringer inden for disse områder se nedenstående figur.50  

 

                                                           
48 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 234 
49 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 234 
50 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 229 
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Ovenstående figur51 repræsentere meget godt, hvordan forholdene befinder sig i vidensproducerende 

virksomheder som Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim, dette vil blive uddybet senere i afsnit 6, hvor 

analysen af de to virksomheder bliver behandlet. 

3.4.1 Indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver 

Den særlige definition på immaterielle aktiver medfører, at begrebsrammens niveau 3 og 4 udelukker 

indregningen af en række immaterielle aktiver, da de ikke lever op til de generelle indregningskriterier:52 

1. Sandsynlige fremtidige økonomiske fordele. 

2. Valid måling til kostpris. 

Sandsynlige fremtidige økonomiske fordele kræves af alle aktiver. For mange immaterielle anlægsaktiver er 

usikkerheden imidlertid så stor, at det ikke er muligt at estimere de fremtidige økonomiske fordele med 

tilstrækkelig sandsynlighed. Utallige udviklingsprojekter når aldrig at blive til kommercielle succeser.53 Disse 

kriterier medfører blandt andet at visse udviklingsprojekter og reklameomkostninger, internt oparbejdede 

varemærker, kundelister og goodwill udelukkes for aktivering. Indregningskriterierne for udviklingsprojekter 

er yderligere gennemgået i afsnit 3.4.2. 

 

                                                           
51 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 115 
52 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 237 
53 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 237 
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3.4.1.1 Indregning 

Faktorer der skaber forskel mellem kursværdi og bogført værdi: 

• Indregningskriterier  

• Usynlige aktiver  

• Internt goodwill  

• Måleattributter 

En række internt oparbejdet immaterielle anlægsaktiver, som eksisterer i virkeligheden på balancedagen og 

har stor, ofte dominerende, indflydelse på virksomhedens værdi, opfylder ikke indregningskriterierne og må 

derfor ikke indregnes i balancen. Det gælder poster som: Medarbejderkompetencer, kundeloyalitet, 

varemærker, reklame- og markedsføringsaktiviteter og udviklingsprojekter. Disse poster indregnes automatisk 

i aktiemarkedet helhedsvurdering af forventningerne til en virksomheds værdiskabelse i fremtiden.54 

ÅRL kræver ifølge § 33, at immaterielle aktiver indregnes som aktiver, når aktivdefinitionen er opfyldt, og 

skelner som nævnt ovenfor mellem erhvervede og internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver (internt 

oparbejdet goodwill). For erhvervede immaterielle anlægsaktiver gælder, at disse skal indregnes i balancen fra 

det tidspunkt, hvor fordele og risici af aktivet er overgået til den købende part (virksomhed), og dermed skal 

kostprisen kunne måles pålideligt.  

For visse elementer af internt oparbejdede immaterielle aktiver gælder, at virksomheder i regnskabsklasse C 

og D skal indregne dette i virksomhedens regnskab, jf. ÅRL § 83. For indregning af internt oparbejdede 

immaterielle anlægsaktiver kræves, at de opfylder aktivdefinitionen samt definitionen på et immaterielt aktiv. 

De immaterielle aktiver der skal indregnes er eksempelvis udviklingsprojekter samt internt oparbejdede 

immaterielle rettigheder, der tilkommer fra udviklingsprojekter såsom patenter der har opnået en vis 

beskyttelse. Af internt oparbejdede immaterielle aktiver er det således alene udviklingsprojekter, som 

overholder indregningskriterierne og rettigheder, der kan indregnes i virksomhedernes balance. 

3.4.1.2 Måling 

Immaterielle anlægsaktiver skal for første indregning i henhold til ÅRL § 36 måles til kostpris. Efter første 

indregning måles aktiverne til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen defineres i 

lovens bilag 1, D, nr. 6 som det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset om dette er anskaffet fra 

en ekstern part eller internt fremstillet. Derudover defineres kostprisen yderligere i § 40 2. pkt., hvoraf der 

                                                           
54 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 166 
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fremgår at kostprisen skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv.  

Virksomheder i klasse C og D kan indregne indirekte omkostninger i kostprisen for immaterielle aktiver. Disse 

omkostninger omfatter direkte henførebare omkostninger som f.eks. omkostninger til ledelsen af 

udviklingsafdelingen og afskrivninger på immaterielle aktiver, der generelt anvendes i udviklingsøjemed til de 

enkelte udviklingsprojekter. Indirekte omkostninger fra administration og distribution ikke må indregnes. 

Omkostninger der hænger sammen med sikring af omsætningsbeskyttelse, såsom omkostninger til udtagelse 

af patent, kan aktiveres. Derimod anses løbende omkostninger til beskyttelse som vedligeholdelse, og kan ikke 

aktiveres. Omkostninger til immaterielle anlægsaktiver, som er omkostningsført i tidligere regnskabsår, kan 

ikke senere aktiveres i balancen.55 Hvilket primært er de samme kriterier som bliver defineret i IAS 38, dog 

tager IAS 38 ikke stilling til om omkostninger skal være enhedsdirekte eller blot funktionsdirekte. Efter første 

indregning måles immaterielle anlægsaktiver som hovedregel til kostpris med fradrag for akkumulerede 

afskrivninger.  

3.4.1.3 Afskrivning 

Afskrivning for immaterielle anlægsaktiver bliver fastsat ud fra nedenstående tre elementer. 

Restværdien fastsættes i henhold til ÅRL § 43 stk. 2. 

”Ved måling til kostpris skal afskrivninger beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter 

endt brugstid.” 

Restværdien fastsættes første gang, på tidspunktet for ibrugtagning af aktivet og revurderes herefter løbende 

som et regnskabsmæssigt skøn på samme måde, som en løbende revurdering af korrekt afskrivningsmetode 

og korrekt afskrivningsperiode. Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at brugstiden på de 

immaterielle aktiver skønnes så præcist som muligt. Pligten til løbende at regulere restværdien betyder ikke, 

at der kan tagges hensyn til en forventet fremtidig prisudvikling på aktivet. Der skal alene tages hensyn til 

konstaterede prisstigninger ved revurdering af restværdien.56 I praksis vil det dog forekomme sjældent med 

restværdier på immaterielle aktiver, da der ofte er tale om tidsbegrænset rettigheder. 

Brugstiden fastsættes i henhold til ÅRL § 43, stk. 1.  

”Afskrivning af immaterielle aktiver påbegyndes på det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug” 

                                                           
55 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_2017-18/$FILE/EY-indsigt-i-

aarsregnskabsloven-2017-18.pdf - besøgt d. 15.04.2018, side 252 
56 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_2017-18/$FILE/EY-indsigt-i-

aarsregnskabsloven-2017-18.pdf - besøgt d. 15.04.2018, side 253 
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Afskrivninger foretages systematisk over aktivets brugstid, dette er også gældende for goodwill. Ovenstående 

betyder, at hvis en virksomhed har immaterielle aktiver, hvor brugstiden er 15 år, skal disse immaterielle 

aktiver afskrives over 15 år. Hvis virksomheden har immaterielle aktiver der afskrives over en særlig lang 

periode, stilles der dog større krav til dokumentationen til, hvorfor dette aktiv har en særlig lang levetid. 

Afskrivninger på udviklingsprojekter fastsættes i henhold til ÅRL § 43, stk. 3. 

”I de situationer, hvor brugstiden ikke kan påskønnes pålideligt, fastsættes brugstiden til 10 år” 

Dette gælder særligt immaterielle aktiver som goodwill og udviklingsprojekter, hvor det i visse tilfælde kan 

være meget svært at skønne pålideligt over brugstiden. Ved systematisk afskrivning antages metoderne 

lineær, progressiv og degressiv afskrivning af kunne anvendes. Desuden kan Unit og Production 

afskrivningsmetoden også anvendes, hvor der afskrives ud fra den faktiske produktion set i forhold til den 

samlede forventede produktion i aktivets restlevetid. Der kan ikke afskrives på immaterielle aktiver under 

opførelse.  

Nedskrivning fastsættes i henhold til ÅRL § 43. 

”Immaterielle aktiver, der måles efter kostprismetoden, er omfattet af de generelle krav om 

nedskrivningstest, hvis der er indikatorer på værdiforringelse” 

Der skal ske nedskrivning på genindvindingsværdien, når denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede 

omkostninger til salg. Kravet om nedskrivning til genindvindingsværdi gælder ligeledes for virksomhedens 

interne it-projekter såsom udvikling og implementering af økonomisystemer. En nedskrivning eller 

tilbageførsel af en tidligere foretaget nedskrivning påvirker aktivets afskrivningsgrundlag fremadrettet. Kravet 

i IAS 36 om årlig nedskrivningstest af goodwill og udviklingsprojekter er ikke gældende for ÅRL.57 

3.4.2 Hvad er udviklingsprojekter? 

I dette afsnit, vil der indledningsvist kort blive defineret, hvad forskning- og udviklingsomkostninger er. 

Regnskabsmæssigt skal udvikling og forskning behandles forskelligt, hvorfor det er af afgørende betydning at 

afholdte udgifter kategoriseres korrekt. Derefter vil forskellen mellem de to omkostninger blive defineret. 

IAS 38 præciserer ved hjælp af en række strenge indregningskriterier, hvornår på produktudviklingscyklussen, 

indregningen må finde sted. Denne cyklus er beskrevet, at når en idé- og forskning går over til stadiet udvikling 

til salgsstadiet af det færdige produkt og dermed medfører en stigende sandsynlighed for at opnå økonomisk 

                                                           
57 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_2017-18/$FILE/EY-indsigt-i-
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fordel i fremtiden. Kravene til indregning er strenge, hvilket skyldes at der er en risiko for alt for tidlig 

indregning på grund af optimistiske vurderinger og aktiveringer for at opnå store overskud på kort sigt.58  

Indregningskriterierne er oplistet nedenfor:59 

1. Tekniske muligheder for at færdiggøre det immaterielle aktiv, så det er til rådighed for virksomheden. 

2. Hensigt at færdiggøre aktivitet med henblik på at anvende eller sælge aktivet.  

3. Evne til at anvende eller sælge aktivet. 

4. Hvordan aktivitet vil skabe fremtidig økonomisk fordele, herunder at der findes et marked for de varer 

eller tjenesteydelser, der fremkommer fra brugen af det immaterielle aktiv eller for aktivitet i sig selv, 

eller, hvis det skal anvendes internt – brugbarheden af aktivitet. 

5. Tilstrækkelige ressourcer til at færdiggøre projektet. 

6. Evne til valid måling af de omkostninger, der kan henføres til udvikling af det immaterielle aktiv. 

Indregningskriterierne begrænser væsentligt virksomhedernes mulighed for at aktivere 

udviklingsomkostninger i praksis. Hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt, skal udviklingsudgifterne aktiveres 

i klasse C og D, ifølge ÅRL §83.60 I næste afsnit bliver definitionen af forskning- og udviklingsomkostninger 

specificeret.  

3.4.2.1 Forskning og udvikling 

Mange virksomheder afholder udgifter til forskning og udvikling (research and development) – især forsknings- 

og teknologitunge virksomheder som medicinalvirksomheder f.eks. Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim. 

Udgifter kan vedrøre grundforskning, anvendt forskning og udvikling. Udgifter til grundforskning anvendes for 

at opnå viden uden at have specielle anvendelsesformål i tankerne. Anvendt forskning viderefører 

grundforskningen mod de mere anvendelsesorienterede udviklingsaktiviteter, der går ud på at få opfyldt 

kommercielle formål. Nedenfor er definitionen af de to termer:61 

• Forskning er grundlæggende og planlagte undersøgelser, som udføres for at opnå ny videnskabelig 

eller teknisk viden. Disse omkostninger opfylder ikke kriterierne for indregning som aktiv og skal derfor 

omkostningsfører. 

• Udvikling er anvendelsen af forskningsresultater eller anden viden i en plan eller skitse til fremstilling 

af nye eller væsentligt forbedrede materialer, værktøjer, produkter, processor, systemer eller 

                                                           
58 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 123 
59 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 240 
60 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 240 
61 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, side 239 
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tjenesteydelser forud for påbegyndelsen af en erhvervsmæssig produktion eller anvendelse. Disse 

omkostninger vil kunne indregnes i balancen under visse omstændigheder.  

Sondringen mellem disse aktiviteter er naturligvis ikke entydig, men dog vigtig, da den regnskabsmæssige 

behandling er forskellig IAS 38 sondrer mellem de to omkostninger som vist nedenfor.62 

Forskning kan være: 

- Aktiviteter der sigter mod opnåelse af ny viden. 

- Søgning efter evaluering og endelig udvælgelse af forskningsresultater. 

Udviklingsaktiviteter kan være: 

- Design, konstruktion og test af prototyper og modeller. 

- Design af værktøjer, forme mv. som involverer ny teknologi.  
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3.5 Delkonklusion 

Dette afsnit har blandt andet behandlet problemformuleringens to undersøgelsesspørgsmål: 

Hvilke grundlæggende krav er der til årsrapporten? 

Hvad er et immaterielt anlægsaktiv? 

Det kan konkluderes, at IFRS Framework er baseret på det formueorienterede regnskabsparadigme, der 

anvender et fremadrettet perspektiv og er baseret på dagsværdimodellen. Endvidere er det erfaret at 

immaterielle anlægsaktiver baserer sig på paradigmets aktivdefinitionen og er et ej identificerbart, ikke-

monetært aktiv uden fysisk substans. Definitionens enkeltdele er yderligere blevet afklaret i afsnittet. Det 

formueorienterede paradigme og indregningskriterierne medfører herudover, at mange immaterielle aktiver 

ikke er mulige at indregne. Muligheden for ”usynlige aktiver”, er derfor sandsynligt at forekomne i 

virksomheder, der aflægger regnskaber efter regnskabslovgivning baseret på det formueorienterede 

paradigme. Der er i den forbindelse også blevet afklaret, hvilket informationsbehov de primære og sekundære 

interessegrupper har, det afhænger af ledelsens form for rapportering i det eksterne regnskab om 

interessegrupper vil blive eventuelle regnskabsbrugere.  

Udviklingsprojekter eksisterer kun i virksomhedens regnskab, når alle IAS 38 strenge indregningskriterier er 

opfyldt, hvilket skyldes at man forsøger at minimere risikoen for, for tidlig indregning af udviklingsprojekter i 

balancen på grund af optimisme eller for at virksomhederne kan have en økonomisk fordel på kort sigt. I næste 

kapital vil indregningen og målingen af immaterielle aktiver og udviklingsprojekter blive gennemgået, dette 

anses for nødvendigt i forbindelse med at kunne analysere på de to virksomheder Novo Nordisk og Boehringer 

Ingelheims årsrapporter. Dette vil også skabe et bedre overblik og forståelse til, hvordan man som 

regnskabsbruger først læser teorien og derefter anvender den i praksis. Dette vil også være med til at 

konkludere på hvorledes virksomheder er i stand til, at rapportere deres udviklingsprojekter i en grad så 

regnskabsbrugerne kan forstå anvendelsen og aktiveringen af dem. 
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4.Udviklingsprojekter og andre immaterielle aktiver ifølge IAS 36 og IAS 38 

Der vil i det følgende kapitel blive anvendt de internationale regnskabsstandarter til at undersøge den 

regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver og udviklingsprojekter, i den forbindelse vil der 

blive anvendt IAS 38 og IAS 36. Den teoretiske definition er allerede gennemgået i afsnit 3.3. Først tages der 

udgangspunkt i immaterielle anlægsaktiver, hvor indregningen og målingen vil blive defineret og derefter 

afskrivninger og nedskrivninger. Efterfølgende vil samme rækkefølge blive taget for udviklingsprojekter.  

4.2 Indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver 

Ifølge IAS 38 skal der ske indregning af immaterielt aktiver, når definitionen for et immaterielt aktiv er opfyldt, 

definitionen er beskrevet i begrebsrammen 3 og 4 som der henvises til. Disse indregningskriterier er et krav 

uanset, om virksomheden har anskaffet det immaterielle aktiv via internt oparbejdet, erhvervelse eller i 

forbindelse med en virksomhedsovertagelse. Internt oparbejdet goodwill, varemærker, rettigheder, 

kundekartoteker og lignende kan ikke indregnes som aktiver.63 Internt oparbejde immaterielle aktiver er i 

praksis ofte udviklingsprojekter, for definition af indregningskriterier og yderligere gennemgang af disse 

projekter henvises til afsnit 3.4.2. Immaterielle aktiver der er anskaffet via erhvervelse anses altid for at opfylde 

kravene til indregning i henhold til IAS 38,64 da det må antages at virksomheden kun vil betale, hvis aktivet 

forventes at give økonomiske fordele i fremtiden. Immaterielle aktiver som er erhvervet som led i en fusion 

anses ligeledes for at opfylde kravene om fremtidige økonomiske fordele for den overtagende virksomhed, og 

i det tilfælde dagsværdien kan opgøres pålideligt, da skal aktivet indregnes separat fra goodwill. Dette gælder 

ligeledes for omkostninger forbundet med udvikling, også selvom at disse ikke tidligere var indregnet som 

aktiver i den overtagne virksomhed.  

4.2.1 Indregning af immaterielle anlægsaktiver 

Fastsættelse af kostpris vil afhænge af, hvordan aktivet er anskaffet. IAS 38 fastslår, at der i kostprisen for 

erhvervede immaterielle aktiver altid skal indgå de omkostninger, der direkte er forbundet med erhvervelsen. 

Dette omfatter interne lønomkostninger og juridisk assistance. Omkostninger vedrørende aktivet som er 

påløbet efter ibrugtagningen, skal ikke aktiveres, men omkostningsføres. Ved en virksomhedssammenslutning 

skal immaterielle aktiver måles til dagsværdi på anskaffelsestidspunktet, og det forudsættes i IAS 38, at 

dagsværdien er muligt at fastsætte for aktiver med en defineret brugstid. Ved internt oparbejdelse af et 

immaterielt aktiv er kostprisen de omkostninger, der direkte eller på en pålidelig og ensartet måde kan 

henføres til udviklingsprocessen fra det tidspunkt, hvor aktivet første gang opfyldte indregningskriterierne. 
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Indirekte omkostninger, der ikke er direkte henførbare, for eksempel salgs- og administrationsomkostninger, 

indledende driftstab, markedsføring og uddannelse af personale kan derimod ikke indregnes. 

Efter første indregning måles immaterielle aktiver som hovedregel til kostpris med fradrag for akkumulerede 

afskrivninger.65 

4.2.2 Afskrivning af immaterielle aktiver 

Ifølge IAS 38.97 skal immaterielle aktiver med bestemmelig brugstid afskrives systematisk, så det afspejler 

virksomhedens forbrug af de økonomiske fordele, som er tilknyttet aktivet. Dette opnås ved at fratrække en 

eventuel scrapværdi fra kostprisen eller revurderet værdi og fordele omkostningerne systematisk over den 

forventede økonomiske levetid. Det forventes, at et immaterielt aktiv har en scrapværdi på 0, når brugstiden 

udløber medmindre en tredje part har pligt til at købe aktivet efter endt brugstid, eller hvis det er muligt at 

sælge aktivet efter endt brugstid. IAS 38 angiver ikke en maksimal brugstid, men kræver at brugstiden anses 

som uendelig. Et aktiv med ubestemmelig brugstid afskrives ikke, men testes for værdiforringelse i 

overensstemmelse med IAS 36, det vil dog til en hver tid være brugstiden, der afgør afskrivningsperioden for 

immaterielle aktiver.66  

4.2.3 Op- og nedskrivning af immaterielle aktiver 

Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver behandles i IAS 36. Immaterielle aktiver med ubestemmelig 

brugstid skal testes for værdiforringelse årligt, samt når der er indikation for, at det immaterielle aktiv kan 

være værdiforringet. En nedskrivningstest foregår ved at, den regnskabsmæssige værdi af et aktiv 

sammenholdes med aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er defineret ud fra nedenstående 

to kriterier:67 

1. Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger 

2. kapitalværdi 

Dagsværdi er det beløb, som kan opnås ved salg af aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed i en 

normal transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet, med fradrag af salgsomkostninger.  

Kapitalværdi er nutidsværdien af de skønnede fremtidige pengestrømme, der forventes fra fortsat anvendelse 

af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed og ved afhændelse ved udløb af brugstiden.  

                                                           
65 Konsolideret%20tekst%20EU-standarder.pdf, besøgt d. 28.04.2018 
66 Konsolideret%20tekst%20EU-standarder.pdf, besøgt d. 28.04.2018 
67 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte%20IFRS-bog.pdf, side 246, besøgt 

d. 28.04.2018 
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Genindvindingsværdien er den aktuelle værdi, som aktivet har for virksomheden, hvilket vil sige enten værdien 

ved forsat brug eller værdien ved salg. I det tilfælde den regnskabsmæssige værdi er højere end 

genindvindingsværdien, da foretages nedskrivning til genindvindingsværdi. Dette skyldes, at ingen aktiver i 

årsregnskabet må måles til en værdi, der er højere end den aktuelle værdi for virksomheden. I det tilfælde at 

et immaterielt aktiv går fra uendelig til begrænset brugstid, kan dette være en indikator på, at der er sket en 

værdiforringelse, og i den forbindelse skal en test foretages.   

Opskrivninger er generelt en begrænset mulighed for immaterielle aktiver, men det er jf. IAS 38.75 muligt at 

opskrive til dagsværdi, hvis der eksisterer et aktivt marked for aktivet. De få kategorier af immaterielle aktiver, 

hvor der typisk ses opskrivninger, er CO2-kvoter og en række forskellige typer af licenser, rettigheder, kvoter 

og autorisationer.68 

4.2.4 Præsentation i regnskabet af immaterielle aktiver 

Ifølge IAS 38 skal årsrapporten indeholde oplysninger om den anvendte regnskabspraksis for immaterielle 

anlægsaktiver. Derudover er det er krav, at der oplyses hvorvidt levetiden er bestemmelig for de enkelte 

immaterielle aktiver samt hvis dette er tilfældet oplyses afskrivningsmetode. Hvis aktivets levetid overstiger 

20 år, da skal der i en note beskrives de faktorer, der har haft indflydelse på denne vurdering. For de aktiver 

hvis levetid er ubestemmelig, skal der oplyses den regnskabsmæssige værdi samt en beskrivelse af de faktorer, 

som underbygger, at aktivet har en ubestemmelig levetid.  

For begge former for immaterielle aktiver skal der i regnskabet foreligge en anlægsnote, som viser den 

regnskabsmæssige værdi primo og ultimo. Denne anlægsnote skal desuden indeholde en forklaring af de 

bevægelser, der er sket i regnskabsperioden i form af til- og afgange, af- og nedskrivninger samt eventuelle 

opskrivninger. Derudover skal der oplyses, hvis virksomheden har stillet immaterielle aktiver som sikkerhed, 

eller om der eksisterer kontraktlige forpligtelser. Desuden skal de samlede omkostninger, der er indregnet i 

resultatopgørelsen i forbindelse med forsknings- og udviklingsomkostninger, oplyses i årsregnskabet. 

4.2 Indregning og måling af udviklingsprojekter 

Indregningskriterierne ifølge IAS 38 er beskrevet i afsnit 3.4.2, som der henvises til. Såfremt et 

udviklingsprojekt ikke opfylder de definerede kriterier skal omkostningerne der direkte kan henføres til at 

frembringe eller erhverve aktivet omkostningsføres. Tidligere afholdte omkostninger kan ikke på et senere 

tidspunkt indregnes i kostprisen for aktivet. Vurderingen skal foretages for det enkelte udviklingsprojekt. IAS 

38 giver en række eksempler på, hvorledes virksomheden kan dokumentere tilgængeligheden af ressourcer til 

færdiggørelsen, anvendelsen samt opnåelsen af fordelene fra et udviklingsprojekt. Utallige udviklingsprojekter 

                                                           
68 Konsolideret%20tekst%20EU-standarder.pdf, besøgt d. 28.04.2018 
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når aldrig at blive til kommercielle succeser, hvilket også skyldes at indregningskriterierne for disse, er så 

strenge.69 Første indregning af udviklingsprojekter sker til kostpris. 

4.2.6 Måling af udviklingsprojekter 

Ifølge IAS 38 skal udviklingsprojekter ved en virksomhedssammenslutning indregnes til dagsværdi såfremt de 

opfylder definitionen på et aktiv. De efterfølgende omkostninger på det anskaffede igangværende 

udviklingsprojekt behandles efter samme regler som internt oparbejdede immaterielle aktiver. Dette 

medfører, at et forskningsprojekt eller et udviklingsprojekt, der ikke opfylder indregningskriterierne hos den 

overtagne virksomhed, alligevel skal indregnes som et aktiv ved overtagelsen. Kostprisen for et internt 

oparbejdede udviklingsprojekt består af de omkostninger, der er afholdt fra det tidspunkt, hvor 

udviklingsprojektet opfyldte indregningskriterierne. Ifølge IAS 38 skal omkostninger der er afholdt på et 

tidspunkt, hvor projektet ikke opfyldte indregningskriterierne, ikke på et senere tidspunkt indregnes som et 

aktiv. I det tilfælde den manglende indregning skyldes en egentlig fejl og ikke blot et fejlskøn, da skal fejlen 

rettes ved at indregne de afholdte omkostninger som et udviklingsprojekt. Kostprisen skal indregnes med 

omkostninger forudsat, at det er muligt direkte eller på en rimelig og ensartet måde at allokere disse til 

oparbejdelsen, produktionen eller forberedelsen af aktivet til dennes planlagte anvendelse. Der er tale om 

følgende omkostninger: Materialer, tjenesteydelser, lønninger og andre personaleomkostninger, honorarer 

forbundet med registrering af immaterielle rettigheder samt andre direkte henførbare omkostninger. Ved 

efterfølgende måling skal udviklingsprojekter som hovedregel indregnes til, 

Kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse. 

Hvilket betegnes som kostprismodellen. Undtagelsen er omvurderingsmetoden og denne består i, at der kan 

ske indregning til dagsværdi, forudsat at der foreligger et aktivt marked, og at metoden anvendes konsekvent. 

Ophører markedet skal der ske indregning efter hovedreglen igen. Der er dermed i IAS 38 en mulighed for at 

opskrive immaterielle aktiver modsat ÅRL. Det konkluderes, at der sjældent foreligger noget aktivt marked for 

udviklingsprojekter.70 

4.2.7 Afskrivning af udviklingsprojekter 

Et udviklingsprojekt skal afskrives over dets brugstid, og denne må vurderes efter bedste skøn. Ved 

fastsættelsen af brugstiden for de indregnede udviklingsomkostninger skal følgende aspekter inddrages. 

Afskrivningerne påbegyndes, når aktivet er klar til brug og det forventes, at brugstiden ikke overstiger 20 år. 

Kan det dog dokumenteres, at brugstiden overstiger 20 år, da er det tilladt at forlænge afskrivningsperioden. 

                                                           
69 Konsolideret%20tekst%20EU-standarder.pdf, besøgt d. 28.04.2018 
70  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte%20IFRS-bog.pdf, side 246, 

besøgt d. 28.04.2018 
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De samme regler er gældende for udviklingsprojekter, som det er for immaterielle aktiver. Værdien af et 

udviklingsprojekt der overstiger 20 år skal årligt vurderes og derudover skal der redegøres for, hvorvidt det 

stadig har en brugstid på over 20 år. Afskrivningsmetoden skal afspejle indtægtsskabelsen, men hvor dette 

ikke kan fastlægges pålideligt afskrives der lineært. Aktiver med en ubestemmelig brugstid skal ikke afskrives, 

men der skal ved hver regnskabsafslutning testes, hvorvidt årsagerne til at aktivet klassificeres som havende 

en ubestemmelig brugstid stadig er opfyldt. En ubestemt brugstid eksisterer, når virksomheden efter en 

analyse af alle de relevante faktorer ikke kan forudse nogen begrænsning i den periode, som aktivet forventes 

at give fremtidige økonomiske fordele.71 

4.2.8 Nedskrivning af udviklingsprojekter 

De samme regler under immaterielle aktiver ifølge IAS 36 vedrørende nedskrivninger er de samme som for 

udviklingsprojekter. Igangværende udviklingsprojekter underkastes en nedskrivningstest ved hver 

regnskabsudarbejdelse, og som minimum en gang årligt, uanset om der er forhold der indikerer et fald i værdi. 

En nedskrivning kan i en senere regnskabsperiode tilbageføres, hvis en ny nedskrivningstest beviser, at årsagen 

til værdiforringelsen ikke længere er eksisterende. Indikatorer på, at et udviklingsprojekt har været udsat for 

en værdiforringelse kan være: 

• Projektet er blevet udskudt  

• Helt opgivet 

Det kan ligeledes være et tegn, at konkurrenter er kommet på markedet med lignende produkter eller, at der 

er væsentlige negative budgetændringer vedrørende projektet. På samme måde kan det være et tegn på 

værdiforringelse, at der udebliver forventede indtægter samt udviklingsprojektet der er baseret på teknologi, 

der er forældet. Både Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim har nedskrivninger af udviklingsprojekter i deres 

årsrapport for 2017, hvilket også er forventet, da denne post udgør en væsentlig del af deres balance. 

4.2.9 Præsentation i regnskabet  

I balancen skal udviklingsprojekter præsenteres og der skal oplyses, hvilke udviklingsprojekter der er 

erhvervede særskilt, og hvilke der er internt oparbejdede, og for hver kategori oplyses:  

• Den forventede brugstid eller afskrivningssats  

• Den anvendte afskrivningsmetode  

• De poster i resultatopgørelse hvori afskrivninger på udviklingsprojekter er medtaget  

                                                           
71 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte%20IFRS-bog.pdf, side 260, besøgt 

d. 28.04.2018 
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• En primo/ultimo afstemning af den regnskabsmæssige værdi af udviklingsprojekterne som viser 

tilgange, afgange, af - og nedskrivninger.  

Der skal desuden oplyses om værdiforringelser efter bestemmelserne i IAS 36. I det tilfælde der er 

udviklingsprojekter, som er væsentlig for virksomhedens årsregnskab, skal disse beskrives og den 

regnskabsmæssige værdi samt den resterede afskrivningsperiode skal oplyses. Begge virksomheder i opgaven 

har mangler inden for IAS 36, men dette vil yderligere blive analyseret i kapitel 6. Derudover skal der i noten 

oplyses det samlede beløb af forsknings- og udviklingsomkostninger som der er indregnet i regnskabsåret.72  

  

                                                           
72 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte%20IFRS-bog.pdf, side 246, besøgt 

d. 28.04.2018 
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4.3 Delkonklusion 

Ovenstående emne indeholder en gennemgang af regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver, hvor 

formålet var at opbygge en viden inden for området til brug for den videre analyse af de to virksomheder Novo 

Nordisk og Boehringer Ingelheim.  

Formålet var endvidere at svare på følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af forskning og udviklingsomkostninger? 

Hvilke problematikker er forbundet i forbindelse med opgørelse af udviklingsprojekter? 

Ved at sammenligne ÅRL og den internationale lovgivning kan det konstateres, at selvom de overordnet set er 

ens, især efter rettelserne foretaget i ÅRL i 2016, der opstår dog enkelte forskelle. Generelt er IAS 38 mere 

uddybegående, og ÅRL henviser i visse tilfælde til IAS 38 for yderligere forklaringer. Der kan blandt andet 

nævnes, at kriterierne i IAS 38 for indregning af et udviklingsprojekt svarer til de danske krav i ÅRL, men IAS 38 

giver derudover en række eksempler på, hvorledes virksomheden kan dokumentere tilgængeligheden af 

ressourcer til færdiggørelsen, anvendelsen samt opnåelsen af fordelene fra et immaterielt aktiv. Det er klart 

min vurdering, at undersøgelsesspørgsmålene er blevet tilstrækkeligt besvaret igennem de to foregående 

kapitler og jeg vil blot gengive de væsentligste budskaber og resultater her.  

Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare, ikke-monetære aktiver uden fysisk substans til brug ved 

fremstilling eller levering af vare eller tjenesteydelser til udlejning eller til administrative formål.  For at 

indregne immaterielle anlægsaktiver, skal det være sandsynligt, at aktivet vil tilføre fremtidige økonomiske 

fordele til virksomheden og måling af værdien skal være troværdig repræsentativ.  Ved første måling indregnes 

aktiverne til kostpris, efterfølgende afskrives værdien over den forventede økonomiske levetid, dog afskrives 

der jf. IFRS ikke på immaterielle aktiver, hvor der er ubestemmelig brugstid og det vurderes at aktivet ikke vil 

forringes med tiden. I sådanne tilfælde foretages der i stedet årlige nedskrivningstest, hvor det sikres at den 

bogførte værdi ikke er højere end de forventede fremtidige pengestrømme. Hvilket er den samme konklusion 

som der er taget for udviklingsprojekter. Indregningskriterierne for disse gør aktiveringen svære og 

dokumentationen mere omfattende, dog er dette en nødvendighed grundet, at utallige udviklingsprojekter 

aldrig når at blive til kommercielle succeser. I næste kapitel vil analysemodellen, som vil blive anvendt igennem 

analyserne af Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim, blive gennemgået.  
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5. Analysemodel 

I opgavens forudgående kapitler, er teorien og reguleringen bag udviklingsprojekter og andre immaterielle 

aktiver efter Internationale regnskabsstandarder gennemgået og løbende sammenholdt med relevante 

elementer fra Novo Nordisk og Boehringer Ingelheims årsrapporter for analyseperioden. Formålet med dette 

kapitel vil dels være, at introducere læseren til de betydeligste oplysningskrav i regnskabsstandarderne IAS 36 

og IAS 38, som der ikke allerede er gennemgået i de foregående kapitler og dels opstille en analysemodel til 

anvendelse for opgavens efterfølgende analyse. Som det allerede er oplyst, er ønsket med analysemodellen, 

at sikre en ensartet og struktureret analyse for gennemgangen af Novo Nordisk og Boehringer Ingelheims 

årsrapporter i analyseperioden. Opbygningen af analysemodellen vil baseres på oplysningskravene i 

regnskabsstandarderne. 

5.1 Introduktion til analysemodellen 

I den første del af analysemodellen vil væsentlige regnskabstal fra de respektive årsrapporter inddrages og 

blive gennemgået, hvor det findes relevant. Det kan forventes, at udviklingen i de respektive virksomheders 

finansielle resultater, har indflydelse på en række af de skøn, ledelsen foretager på selskabets indregnede 

udviklingsprojekter og andre immaterielle aktiver samt for de oplysninger, der fremgår af årsregnskabet. Det 

vurderes derfor som værende relevant, at inddrage sammenhængen til årsregnskaberne for begge 

virksomheders øvrige poster der indgår i analysen. 

I den efterfølgende del af analysemodellen vil hvert enkelt punkt af regnskabsstandardernes oplysningskrav 

blive gennemgået og sammenholdt til begge respektive årsrapporter for 2017. For hvert punkt vil der foretages 

en vurdering af, hvorvidt de respektive virksomheder har overholdt oplysningskravene. Det må forventes, at 

en række af oplysningskravene ikke i alle tilfælde gør sig gældende for de to virksomheder, og disse vil derfor 

ikke inddrages, eller kun berøres kort i analysen. Det kan muligvis også forventes, at der vil opstå forskelle 

mellem oplysninger i årsrapporterne for den danske virksomhed Novo Nordisk og den tyske Boehringer 

Ingelheim. Analysemodellerne for årsrapporterne vedlægges som bilag. 

Analysemodellernes data er hentet i de respektive virksomheders årsrapporter i årene 2016 til 2017 og alle 

tal, er fundet i årsrapporterne. Det meste af teksten i analysemodellerne er personlig tolkning af 

informationerne i årsrapporterne og det vil derfor ikke kunne udelukkes, at i nogen tilfælde, ville andre kunne 

komme frem til konklusioner indeholdende andre vurderinger, da kvaliteten af virksomhedernes 

noteoplysninger kan være en subjektiv betragtning. Immaterielle aktiver skal præsenteres som særskilte 

aktiver i balancen jf. IAS 1. Der er dog ikke nogen krav om at udviklingsprojekter skal præsenteres særskilt, 

hvorfor en anlægsnote for alle de immaterielle aktiver er tilstrækkelig. Hverken IAS 36 eller IAS 38 indeholder 

bestemte præsentationsbestemmelser, men begge standarder indeholder en lang række oplysningskrav. 
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Oplysningskravene er relevante for det næste kapitel af opgaven og vil derfor blive præsenteret i en 

sammenfattet form i de følgende afsnit. De fulde oplysningskrav er vedlagt i bilag 1. 

5.2 Oplysningskrav IAS 38 

Oplysningskravene i IAS 38 indebærer, at virksomheden blandt andet skal oplyse følgende i årsregnskabet 

(beskrivelserne er forkortet): 

• Immaterielle aktiver, hvor brugstiden er begrænset eller uendelig (IAS 38.118A, B & C) 

• En afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets begyndelse, som viser: 

• Tilgange internt oparbejdet, anskaffet separat eller opstået ved virksomhedssammenslutninger (IAS 

38.118Ei). 

• Eventuelle stigninger eller fald i regnskabsåret i overensstemmelse med IAS 36 (IAS 38.118Eiii). 

Eventuelle tab ved værdiforringelse eller tilbageførsel i henhold til IAS 36 (IAS 38.118Eiv & v). 

o Valutaforskelle samt øvrige ændringer i regnskabsåret (IAS 38.118Evii & viii). 

• Oplysning om værdiforringede aktiver i henhold til IAS 36 ud over de i IAS 38.118 i-viii krævede 

oplysninger (IAS 38.120). 

• Det skal oplyses for et immaterielt aktiv, hvis brugstid vurderes som ubestemmelig brugstid, 

definitionen på dette fremgår i afsnit 4.2.2, det pågældende aktivs regnskabsmæssige værdi samt 

begrundelsen for vurderingen af en uendelig brugstid (IAS 38.122A). 

5.3 Oplysningskrav IAS 36  

Oplysningskravene i IAS 36 indebærer, at blandt andet følgende skal oplyse i virksomhedens regnskab. 

Nedenfor oplistet med de vigtigste punkter i standarden (beskrivelserne er forkortet). 

• For hver kategori af aktiver skal virksomheden give oplysninger om: 

• Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, af tilbageførte tab ved værdiforringelse, af 

tab ved værdiforringelse af omvurderede aktiver samt af tilbageførte tab ved værdiforringelse af 

omvurderede aktiver. Disse oplysninger kan præsenteres sammen med andre oplysninger, som gives 

for kategorien af aktiver (IAS 36.126A, B, C & D). 

• Hvis virksomheden vælger at præsentere segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, skal 

der for hvert segment gives oplysninger om den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, 

som er indregnet i resultatet og direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og det samme gør sig 

gældende for tilbageførte tab, der er opstået ved værdiforringelse (IAS 36.129A & B). 

• Virksomheden skal for enkelte aktiver og goodwill give oplysninger om væsentlige nedskrivninger med 

kommentarer til de begivenheder eller omstændigheder, der har medvirket dertil. Herudover skal der 

gives en beskrivelse af hvorvidt der for den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi 
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er anvendt dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger eller nytteværdi. Såfremt der for 

genindvindingsværdien er anvendt dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger skal grundlaget 

oplyses. Hvis nytteværdien derimod anvendes til opgørelse af genindvindingsværdien skal 

diskonteringssatsen oplyses (IAS 36.130A-G). 

• Virksomheden skal herudover oplyse det samlede tab ved nedskrivning og for, hvilke aktiver der ikke 

er gives oplysninger i overensstemmelse med IAS 36.130. (IAS 36.131). 

• Virksomheder tilskyndes til, at oplyse de forudsætninger, som er anvendt ved opgørelsen af aktivers 

genindvindingsværdi i regnskabsåret (IAS 36.132). 

• Det skal oplyses, hvis der i forbindelse med en virksomhedssammenslutning i året ikke er foretaget en 

fuld allokering af indregnet goodwill med en tilknyttet begrundelse for den manglende allokering (IAS 

36.133). 

5.4 Sammenfatning 

Ovenstående afsnit er anvendt som baggrund for nedenstående analysemodel, som er udarbejdet til brug for 

analysen i det efterfølgende kapitel. Hver årsrapport for de respektive selskaber vil analyseres enkeltvist, men 

løbende sammenholdes til tidligere års anvendelse af oplysningskravene. Der vil i analysen også blive taget 

stilling til om der er forskel mellem de to virksomheder, nu hvor der er valgt at tage udgangspunkt i henholdsvis 

en dansk og en tysk virksomhed.  

 

ReferenceReferenceReferenceReference    Gennemgang Gennemgang Gennemgang Gennemgang     

Omsætning Gennemgang af resultat af primær drift og årets resultat og vurdering 

Resultat af primær drift 
af relevante områder fra Novo Nordisk og Boehringer Ingelheims 
ledelsesberetning der kan have relevans for resten af analysen. 

Resultat  
Udviklingsprojekter    

Nedskrivninger Gennemgang af noteoplysninger for udviklingsprojekter og eventuelle  

Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrivninger.  

Af- og nedskrivninger Sammenholdes til oplysningskravene. 

Immaterielle anlægsaktiver, total   

NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal            

Soliditetsgrad Nøgletal bliver gennemgået i samme afsnit 

Overskudsgrad som årets resultat og omsætning. I de tilfælde, hvor tallene vurderes 

Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver at have relevans for analysen inddrages de. 

Egenkapitalforretning   

Øvrige regnskabstalØvrige regnskabstalØvrige regnskabstalØvrige regnskabstal            

Egenkapital  Øvrige regnskabstal bliver gennemgået i samme afsnit 

Egenkapital ex. Immaterielle aktiver som årets resultat og omsætning. I de tilfælde, hvor tallene vurderes 

Balancesum at have relevans for analysen inddrages de. 



Michelle Medum Andersen HD 2. Del (R) – Afgangsprojekt forår 2018 Copenhagen Business School 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Side 45454545 af 85858585 
 

NotehenvisningNotehenvisningNotehenvisningNotehenvisning            

Immaterielle aktiver Henvisning til, hvor I regnskabet de relevante noteoplysninger 

Udviklingsprojekter findes. 

Nedskrivningstest   

IAS 38IAS 38IAS 38IAS 38            

  Vurdering og analyse af virksomhedernes oplysninger for hver kategori af 

IAS 38.118A-E immaterielle aktiver og om der er foretaget korrekt opdeling 

  mellem internt oparbejdet og andre immaterielle aktiver. 

IAS 38.119A-G Vurdering og analyse af virksomhedernes overholdelse af 

  oplysningskravene. 

IAS 38.120 Vurdering og analyse af virksomhedernes overholdelse af oplysning om 

  værdiforringede aktiver i henhold til IAS 36. 

IAS 38.121A-C   

IAS 38.122A-E   

IAS 38.123 Vurdering og analyse af virksomhedernes overholdelse af 

IAS 38.124A-C oplysningskravene. 

IAS 38.125   

IAS 38.126   

IAS 38.127   

IAS 38.128A-B Vurdering og analyse af, i hvilket omfang virksomhedernes giver øvrige 

  tilskyndede oplysninger om selskabets immaterielle aktiver. 

IAS 36IAS 36IAS 36IAS 36            

IAS 36.126A-D 
Vurdering og analyse af virksomhedernes overholdelse af 
oplysningskravet. 

  Dette krav er primært aktuelt i de år, hvor der er foretaget 

  nedskrivning af udviklingsprojekter eller immaterielle aktiver i året. 

IAS 36.127 Vurdering og analyse af virksomhedernes overholdelse af 

IAS 36.128 oplysningskravene. 

IAS 36.129A-B   

IAS 36.130A-G I tilfælde af nedskrivning vurderes og analyseres det, om virksomhederne 

  har givet alle oplysninger i relation til nedskrivningen jf. denne 

  standard. 

IAS 36.131A-B Ved manglende oplysninger, skal det gennemgås om virksomhederne i 

  tilstrækkeligt omfang har oplysninger, hvor for der er mangler. 

IAS 36.132 Vurdering og analyse af, i hvilket omfang virksomhederne giver øvrige 

  tilskyndede oplysninger. 

IAS 36.135A-E Vurdering og analyse af virksomhederne overholdelse af oplysningskrav i 

  relation til selskabets allokering af udviklingsprojekter og  

  immaterielle aktiver. 

IAS 36.136 Vurdering og analyse af virksomhedernes overholdelse af 

IAS 36.137 oplysningskravene. 
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5.5 Delkonklusion 

Ud over opstilling af opgavens analysemodel, har dette afsnit behandlet problemformuleringens femte 

undersøgelsesspørgsmål: 

Hvilke oplysningskrav gør sig gældende for regnskabsstandarderne IAS 38 og IAS 36? 

Der skal udarbejdes en afstemning af den regnskabsmæssige værdi for immaterielle aktiver i henhold til IAS 

38 samt en afstemning for den regnskabsmæssige værdi af udviklingsprojekter. Ofte vil disse sammenfattes i 

samme note, da udviklingsprojekter, som bekendt, også er et immaterielt aktiv. IAS 38 kræver, at 

virksomheden årligt oplyser om alle væsentlige kategorier af immaterielle aktiver indeholdende oplysninger 

om afskrivninger og afskrivningsmetoder, brugstid, nedskrivninger i henhold til IAS 36 samt andre væsentlige 

ændringer. Der skal foretages en afstemning af den regnskabsmæssige værdi for alle kategorier og såfremt de 

er indregnet med ubestemmelig brugstid, skal det begrundes med en beskrivelse af de forhold, der har spillet 

en væsentlig rolle i vurderingen af aktivets brugstid. 

IAS 36 kræver, at virksomheden, for hver kategori af aktiver, oplyser om den beløbsmæssige størrelse af 

nedskrivninger indregnet i regnskabsåret. I tilknytning hertil, skal virksomheden give oplysninger om de 

omstændigheder, der har medført til årets nedskrivning. Virksomheden skal endvidere give oplysninger, om 

hvordan genindvindingsværdien er opgjort og, hvilken diskonteringssats, pengestrømsprognose og vækstrate 

der er anvendt.  

I næste afsnit vil der analysemodellen på de to virksomheder Novo Nordisk og Boehringer Ingelheims 

årsrapporter for 2017 og sammenligningsåret 2016, og hvorledes den ovenstående gennemgået teori 

anvendes i praksis, og hvad der lægges vægt på ved behandlingen af udviklingsprojekter. 
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6. Analyse af regnskaberne for Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim  

Dette kapitel skal bidrage til besvarelsen af opgavens sidste undersøgelsesspørgsmål og dette vil danne 

grundlag for opgavens hovedkonklusion. Afsnittet vil indeholde en analyse af Novo Nordisk og Boehringer 

Ingelheims anvendelse af oplysningskravene i regnskabsstandarderne IAS 38 og 36. Den sammensatte 

analysemodel, som er blevet præsenteret i det foregående afsnit 5, er blevet udarbejdet for regnskaberne i 

begge virksomheder i analyseperioden. Analysen er en sammenfatning af de væsentligste betragtninger fra 

analysemodellerne i 2016 til 2017, og der henvises til de respektive virksomheders regnskaber for specifikke 

forhold for øvrige regnskabsår.  

Afsnittet vil indledningsvist kortfattet introducere Novo Nordisk og derefter Boehringer Ingelheim som selskab 

efterfulgt af en regnskabsanalytisk gennemgang af virksomhedernes årsrapporter i analyseperioden. Begge 

selskaber aflægger regnskab på engelsk, hvilket er koncernsproget. I alle årene er regnskaberne udarbejdet 

efter en overordnet identisk regnskabsskabelon og dermed er de præsentationsmæssige forskelle i den 

finansielle del af årsregnskabet begrænset.  

6.1 Introduktion af Novo Nordisk A/S 

Novo Nordisk er en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling. De har branchens 

bredeste sortiment af diabetesprodukter, herunder de mest avancerede systemer til dosering af insulin.73 

Novo Nordisk målsætning og værdier kan redegøres i nedenstående sætning: 

”The Novo Nordisk Way” 

I 1923 indledte de danske grundlæggere en rejse for at ændre diabetes. I dag er de tusindvis af medarbejdere 

over hele verden, som har engagementet og kompetencerne til at gå forrest i kampen for at overvinde 

diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme.74 Nedenfor er Novo Nordisk nettoomsætning fordelt ud på 

deres aktive markeder.  

 

 

                                                           
73 http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk/novo-nordisk-kort-fortalt.html , besøgt d. 05.05.2018 
74 http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk/novo-nordisk-way.html , Besøgt d. 04.05.2018 

Amounts in millions of DKKAmounts in millions of DKKAmounts in millions of DKKAmounts in millions of DKK 2017201720172017 2016201620162016 Change Change Change Change 

Net sales 111.696             111.780             0%

by region

Europe 19% 20%

Americas 58% 53%

Asia, Australia, Africa 23% 27%
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Novo Nordisk ikke har haft nogen speciel fremgang eller fald i 

nettoomsætningen i de enkelte markeder. I deres årsrapport nævner de også op til flere gange, hvordan de 

vil øge deres markedsandele og dermed også deres nettoomsætning. Deres CEO Lars Fruergaard Jørgensen 

skriver, at der er 425 millioner mennesker med diabetes på verdensplan og at fremgangen indenfor nye 

behandlingsmuligheder har været stillestående de sidste mange år, derfor er der stadig mange muligheder 

indenfor diabetes, men også andre områder for Novo Nordisk. Forskning og udvikling er altså af højeste 

prioritet for virksomheden, hvilket bliver meget synligt i årsrapporten.75 

 

Siden Novo Nordisk blev grundlagt i Danmark for mere end 90 år siden, har selskabet arbejdet på at forandre 

diabetes. Deres vigtigste bidrag er at opdage, udvikle og fremstille bedre biologiske lægemidler, imødekomme 

den øgede globale efterspørgsel og gøre lægemidlerne tilgængelige for personer med diabetes over hele 

verden.76 Forståelsen af hvordan det er at leve sit liv med en alvorlig kronisk sygdom spiller en rolle i 

udviklingen af nye behandlinger. Novo Nordisk er forpligtede til innovation og til at komme så tæt på det 

naturlige insulinrespons som muligt for sikre, at personer med diabetes kan leve deres liv med så få 

begrænsninger som muligt. Enhver forandring i den rigtige retning er vigtig. Novo Nordisk er førende inden 

for diabetesforskning og står bag udviklingen af hovedparten af de insuliner, som anvendes i dag. De har det 

bredeste sortiment af produkter til behandling af diabetes herunder basal-, måltids- og mixinsuliner samt en 

                                                           
75 Novo Nordisk – Annual Report 2017 
76 http://www.novonordisk.dk/patienter/diabetes/taetterepadetnaturligeinsulinrespons.html , besøgt d. 05.05.2018 
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GLP-1 analog. Diabetes er en individuel sygdom, og med Novo Nordisk produkter og brugervenlige 

injektionssystemer, er det muligt at imødekomme individuelle behov.77 Hvilket også kommer til udtryk i 

illustration ovenfor, hvor det er diabetes der helt klart udgør størstedelen af Novo Nordisk produktsortiment 

med en procentsats på 81%.  

Derudover forsker Novo Nordisk inden for området hæmostase. Hæmostase er et medicinsk udtryk, som 

beskriver kroppens evne til permanent at stoppe en indre eller ydre blødning. Det er en kompliceret og nøje 

afbalanceret proces. Det første skridt i processen kaldes for koagulation og involverer blandt andet blodplader 

og et antal proteiner i blodet. Disse vigtige proteiner hedder koagulationsfaktorer. Hæmofili er det andet 

største produktsortiment hos Novo Nordisk, men udgør i procent kun 9%.78 

Novo Nordisk har forsknings- og udviklingsfaciliteter i Danmark, Kina, USA og Indien. Mere end 7.000 

medarbejdere i hele virksomheden arbejder med forsknings- og udviklingsaktiviteter. Mange af dem 

samarbejder med eksterne forskere i biotekvirksomheder og universitetsverdenen. Novo Nordisk har forskere 

med mange års erfaring med formuleringsteknologi samt proteinmodifikation, -ekspression og -dosering, og 

det gør det muligt for virksomheden løbende at forbedre egenskaberne i terapeutiske proteiner som f.eks. 

insulin og GLP-1. Siden 1985, hvor Novo Nordisk lancerede verdens første insulininjektionssystem, NovoPen®, 

har virksomheden desuden udviklet ekspertise i verdensklasse indenfor design og fremstilling af systemer til 

injektion af proteinbaserede lægemidler. 

Novo Nordisk står bag verdens mest anvendte pen* til injektion af insulin og GLP-1, FlexPen®, og de har også 

introduceret nye penne som NovoPen® 5 og FlexTouch®. Udviklingen af injektionssystemer er baseret på 

omfattende undersøgelser af, hvordan patienter oplever deres daglige injektioner, og hvilke krav de stiller til 

deres system. Det er et område, hvor Novo Nordisk kan gøre en forskel ved at udvikle systemer, der er enkle 

og brugervenlige. Sammen med stærke relationer til og et omfattende samarbejde med eksterne forskere og 

klinikere giver det et solidt grundlag for virksomhedens forsknings-, udviklings- og markedsføringsaktiviteter. 

En omkostningseffektiv global produktionsinfrastruktur af høj kvalitet er forudsætningen for at kunne 

konkurrere effektivt på et stadig mere konkurrencepræget lægemiddelmarked. Det sætter også Novo Nordisk 

i stand til at tilbyde lægemidler til meget lave priser i udviklingslande. Novo Nordisk har en global 

produktionsstruktur med strategisk placerede fabrikker i 16 lande fordelt på fem kontinenter.79 

 

                                                           
77 http://www.novonordisk.dk/patienter/diabetes.html , besøgt d. 05.05.2018 
78 http://www.novonordisk.dk/patienter/haemofili.html , besøgt d. 05.05.2018 
79 http://www.novonordisk.dk/forskning.html , besøgt d. 05.05.2018 
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6.2 IAS 38 

Novo Nordisk præsentere og oplyser i analyseperioden om virksomhedens immaterielle aktiver i noterne 

”Intangible assets” som også kan ses under bilag 2. Indledningsvist til dette afsnit kan det konkluderes, at 

gennemgangen af IAS 38 ikke har givet anledningen til nogen betydelige mangler.  

I henhold til IAS 38.118 skal virksomheder med immaterielle aktiver oplyse om den estimeret brugstid, 

afskrivningsmetoder og udvikling i aktivernes regnskabsmæssige værdi. Novo Nordisk oplyser i 

analyseperioden om forudsætningerne for immaterielle aktiver, patenter og udviklingsprojekter. 

Udviklingsprojekter bliver specificeret i noten og sammen med de øvrige immaterielle aktiver bliver både 

afskrivningsmetoden og brugstiden specificeret ligeledes bliver udviklingen fra 2016 til 2017 på deres største 

udviklingsprojekter også beskrevet.  

 

Ovenstående kategorier er yderligere specificeret i noten, og for selskabet udgør deres udviklingsprojekter 

Diabetes care and obesity 389 DKK og Biopharmaceuticals 714 DKK. I noten er den regnskabsmæssige 

bruttoværdi af kategorierne er oplyst sammen med akkumulerede afskrivninger, årets tab på værdiforringelse 

samt øvrige reguleringer. Se nedenstående for yderligere afklaring af noten i årsrapporten.  

 

Intangible asstes Intangible asstes Intangible asstes Intangible asstes 

DKK millionDKK millionDKK millionDKK million 2017201720172017 2016201620162016

Patents and licens 2.095                  1.591                  

Ongoing and 

developed software 1.230                  1.123                  

Total 3.325                  2.714                  

Year Year Year Year Net salesNet salesNet salesNet sales Intangible Intangible Intangible Intangible 

assetsassetsassetsassets

DescriptionDescriptionDescriptionDescription

2017 111.696             3.325                   Addititions to intangible assets amount to 

DKK 1.103 million of which DKK 81 million 

have not yet been paid.  

The additions in 2017 are related to 

research and development projects within 

Diabetes care and obesity (DKK 389 million) 

and Biopharmaceuticals (DKK 714 million.) 

In 2016 research and development projects 

were related to Biopharmaecuticals (1.199 

DKK)
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Novo Nordisk har gennem analyseperioden tilføjet i noten, hvor det fremgår hvilke regnskabslinjer i 

resultatopgørelsen, der bliver påvirket af årets afskrivninger. En komplet afstemning af den regnskabsmæssige 

værdi for immaterielle aktiverne vurderes på dette grundlag for at være foretaget. Desuden bliver der 

beskrevet i noten at intern udvikling af software til internt brug bliver indregnet under immaterielle aktiver, 

hvis de opfylder indregningskriterierne. 

Ifølge IAS 38.119 har virksomheder muligheden for at sammendrage kategorier af immaterielle aktiver. I Novo 

Nordisk regnskaber er udviklingsprojekter udspecificeret, hvilket også er forståeligt når disse udgør en 

væsentlig del af regnskabet samt det fokus der generelt set er på disse omkostninger i hele årsrapporten. 

Patenter og licenser udgør det største immaterielle aktiv og denne kategori er vist særskilt, hvilket er korrekt i 

forhold til oplysningskravet. Da Novo Nordisk har valgt kun at kategorisere deres immaterielle aktiver i to, gør 

gennemsigtigheden relativ svær, men deres yderligere beskrivelse i noten betyder at gennemsigtigheden 

forbliver på et acceptabelt niveau. På baggrund af det anses der ikke for at være en mangel i henhold til 

oplysningskravene. Oplysningskravet kræver:  

”at Virksomheder skal oplyse om værdiforringede immaterielle aktiver i 

overensstemmelse med IAS 36 ud over de i afsnit 118e) iii)-v) krævede oplysninger”. 

Novo Nordisk har i deres årsrapport ikke identificeret immaterielle aktiver med en ubestemmelig brugstid, for 

udviklingsprojekterne føres der årligt en nedskrivningstest og for de øvrige immaterielle aktiver bliver de alle 

afskrevet over maksimalt 15 år. Intern udvikling af software til internt brug afskrives over 3-15 år, der bliver 

lavet et estimat over deres anvendelsestid for hvert software.  

Novo Nordisk årsrapport indeholder fyldestgørende oplysninger om, hvordan de vurderer og fastsætter deres 

forskning- og udviklingsomkostninger. Deres indregnings af interne udviklingsprojekter er vurderet til at være 

tilfredsstillende på det grundlag, at de fører nedskrivningstest løbende.  

IAS 38.124 og 125 er ikke aktuelle for Novo Nordisk, da de ikke besidder omvurderede aktiver. Omvurderede 

aktiver er ikke berørt meget i opgaven, men omfatter de typer af immaterielle aktiver, som kan opskrives til 

dagsværdi. Dette er som tidligere nævnt primært CO2-kvoter og en begrænset række andre immaterielle 

aktiver.  

Amortisation and impairment losses Amortisation and impairment losses Amortisation and impairment losses Amortisation and impairment losses 

DKK millionDKK millionDKK millionDKK million 2017201720172017 2016201620162016

Cost of goods sold 193                      186                      

Sales and distribution costs 15                         11                         

Research and development costs 211                      427                      

Administration exspenses 3                           3                           

Other operating income, net 5                           8                           

Total 427                      635                      
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I henhold til IAS 38.126 og 127 oplyser Novo Nordisk i deres årsrapport om forskning- og 

udviklingsomkostninger. Oplysninger fremgår i noten for immaterielle anlægsaktiver.  

Afslutningsvist af analysen for IAS 38 kan det konstateres, at Novo Nordisk har valgt at oplyse om fuldt ud 

afskrevne eller væsentlige værdiforringelser i noten for immaterielle aktiver i henhold til IAS 38.128. Dette 

oplysningskrav er for øvrigt kun en tilskyndelse til virksomhederne. Konklusionen på dette afsnit er, at Novo 

Nordisk A/S i analyseperioden overholder oplysningskravene ifølge IAS 38 med mindre kommentarer. 

6.3 IAS 36  

Novo Nordisk præsenterer og oplyser i deres årsrapport om nedskrivninger i noten ”Amortisation and 

impairment losses”. Indledningsvist kan det konkluderes, at gennemgangen af IAS 36 ikke har givet anledning 

til betydelige mangler i relation til oplysningskravene relateret til standarden. Der er dog identificeret mindre 

mangler, som der bliver beskrevet nedenfor. 

I analyseperioden foretager Novo Nordisk nedskrivninger på deres immaterielle aktiver, det skal dog nævnes, 

at afskrivninger og nedskrivninger bliver vist sammenlagt i regnskabet. Hvilket har den betydning, at man ikke 

umiddelbart kan skelne mellem de to kategorier. I overensstemmelse med IAS 36.126 præsentere Novo 

Nordisk om nedskrivninger på alle grupper af immaterielle aktiver. Da noten ikke viser gennemsigtighed 

mellem afskrivninger og nedskrivninger, fokuseres der i stedet på ”Impairment of assets” da denne note 

beskriver, hvilke forhold der skal gøre sig gældende, før nedskrivningen af aktivet finder sted. Dette refererer 

til den yderligere beskrivelse i noten ”Amortisation and impairment losses”, hvori Novo Nordisk fastlægger, at 

det eneste område, hvori der er foretaget nedskrivninger er under Patent og softwarekategorien for 

immaterielle aktiver og det relaterede sig til segmentet for Diabetes care and obesity.   
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Som det allerede er konstateret, har Novo Nordisk ingen omvurderede aktiver, hvilket betyder at IAS 36.126C 

og D ikke er aktuelle. Novo Nordisk årsrapport overholder oplysningskravene i IAS 36.127, 128 og 129. IAS 

36.127 er en vejledning til IAS 36.126, og der har ikke været tegn på fejlagtig kategorisering af selskabets 

immaterielle aktiver. IAS 36.128 er tilsvarende en vejledning til IAS 36.126 og Novo Nordisk har, for hver 

kategori af aktiver, der er omfattet af IAS 36, oplyst de beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse i 

årsrapporten. Derudover opfyldes oplysningskravet i henhold til IAS 36.129, da nedskrivninger for alle 

segmenter er oplyst i noten. Se ovenstående specifikation af noten fra årsrapporten. Det kan konstateres ud 

fra de store nedskrivninger i både 2016 og 2017, at ledelsen har haft for høje forventninger til udviklingen på 

Diabetes care and obesity segmentet. Novo Nordisk overholder oplysningskravene i henhold til IAS 36.131 og 

oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke immaterielle aktiver der er påvirket af nedskrivninger i regnskabet samt 

det samlede tab ved værdiforringelse.  

I årsrapporten oplyses der om de primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for virksomhedens 

nedskrivningstest. Oplysninger er overordnet, men må karakteriseres som være tilstrækkelige for deres 

rapporteringsbehov. Deres forudsætninger for, at immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid ikke skal 

afskrives, men i stedet udføres nedskrivningstest ud fra nedenstående kriterier:  

• Development of a competing drug 

Year Year Year Year Net salesNet salesNet salesNet sales Intangible Intangible Intangible Intangible 

assetsassetsassetsassets

DescriptionDescriptionDescriptionDescription

2017 111.696             3.325                   In 2017, an impairment loss of DKK 195 

million (DKK 416 million in 2016) related to 

patents and licences was regonised. All 

impairments was related to the Diabetes 

care and obesity segment.  
Intangible assets not yet in use amount to 

DKK 1.715 million (DKK 1.247 million in 

2016), primarily patens and licences in 

relation to research and developments 

projects. Impairment tests in 2017 and 

2016 of parents and licences not yet in use 

are based on Management's projections 

and products. Teminal values used are 

based on the expected flows from 

marketable products. Terminal values used 

are based on the expected life of products, 

forecasted life cycle and cash flow over that 

period, and the useful life of the underlying 

assets. 
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• Changes in the legal framework covering patents, rights and licences 

• Advances in medicine and/or technology that affect the medical treatments 

• Lower-than-predicted sales 

• Adverse impact on reputation and/or brand names  

• Changes in the economic lives of similar assets 

• Relationship to other intangible assets or property, plant and equipment 

• Changes or anticipated changes in participation rates or reimbursement policies 

Det må konstateres jf. ovenstående, at Novo Nordisk nedskrivningstest er relative oplysende. Der vurderes 

dog stadig at være in mindre mangel i deres gennemsigtighed i noten for afskrivninger og nedskrivninger, da 

de burde være splittet op for, hver kategori for immaterielle aktiver. I note 2.3 i årsrapporten som er under 

bilag 2, der bliver forskning- og udviklingsomkostningerne specificeret og dermed også indregningen af disse i 

regnskabet. Det gør det klart for regnskabsbrugeren, at denne post i yderst relevant for Novo Nordisk, især 

når man fokuserer på deres fremtidsudsigter. Som det tydeligt fremgår i noten så står insulin stadig meget 

højt på listen over fokusområder indenfor forskning og udvikling, men derudover er der også andre områder 

indenfor nye muligheder for mennesker med kroniske lidelser. Selskaber som Novo Nordisk er meget afhænge 

af deres udviklingsprojekter og dermed også deres forskning indenfor specielle områder. 

Det kan kort konkluderes, at årsrapporten for Novo Nordisk har mindre mangler i henhold til delelementer af 

oplysningskravene, det vurderes dog at være af utilsigtet karakter og kan ikke fastsættes som åbenbare 

overtrædelser af IAS 36.  

6.4 Introduktion af Boehringer Ingelheim 

Boehringer Ingelheim er en af verdens førende forskningsdrevne medicinalvirksomheder med 130 års erfaring. 

Deres målsætninger og værdier kan sammenfattes i en enkelt sætning:  

”Værdiskabelse gennem innovation.” 

Denne vision har hjulpet dem med at opbygge vores styrkeområder og udvikle deres særegne karakter. I en 

verden, der er konkurrencepræget og i hastig udvikling, er produkters, serviceydelsers og virksomheders værdi 

også i konstant forandring.80 Nedenfor er Boehringer Ingelheims nettoomsætning fordelt ud på deres aktive 

markeder.  

                                                           
80 https://www.boehringer-ingelheim.dk/virksomhedsprofil/vision?itid=Vision%0A&itid=Vision%0A , besøgt d. 

05.05.2018 
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Det skal nævnes, at tal og illustrationer i dette afsnit er vist i valutakursen EUR og der er taget udgangspunkt i 

årsrapporten 2017.81 Ud fra nedenstående tal kan det konkluderes at USA klart er det største marked for 

Boehringer Ingelheim, væksten på dette marked skyldes hovedsageligt opkøbet af Merial, hvilket er et 

virksomhed indenfor dyrevelfærd.  

 

Boehringer Ingelheims nye forskningsstrategi sigter mod at gøre dem bedre til at skabe innovation og fremme 

videnskabelig kreativitet, hvad angår sygdomme med udækkede medicinske behov. Deres strategi fokuserer 

på fire terapeutiske forskningsområder med udækkede medicinske behov som der er defineret nedenfor 

Forskning i kardiometabolske sygdomme er et behandlingsområde, hvor Boehringer Ingelheim har mange års 

erfaring, som der har gjort dem i stand til at hjælpe millioner af patienter, som er berørt af potentielt 

livstruende kardiovaskulære og metabolske sygdomme. Deres forskning og udvikling har medført vigtige 

resultater i de seneste år, især inden for tromboemboliske sygdomme og type-2-diabetes. 

Deres aktuelle forskningsindsatser fokuserer på nye strategier til behandling af diabetes, fedme, ikke-

alkoholisk steatophepatitis (NASH), diabetisk retinopati og kronisk nyesygdom. Disse behandlinger 

komplimenterer hinanden, så risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet reduceres.  

Forskning i sygdomme i centralnervesystemet Progressiv degenerering af nervecellerne er typisk for alle 

kroniske neurologiske sygdomme. Boehringer Ingenheims forskere undersøger nye måder at finde frem til og 

udvikle nye behandlinger, som kan hindre processen. Målet er at udstyre patienter og læger med forbedrede 

behandlinger, som er målrettet symptomerne fra disse sygdomme, og finde frem til nye måder at hindre de 

grundlæggende patologiske processer, som er årsagen til sygdommenes fremadskriden. Deres forskning 

fokuserer på psykiske lidelser, skizofreni, depression og Alzheimers sygdom (kognition). 

Forskning i immunologi og luftvejssygdomme Boehringer Ingelheim er en af verdens førende 

medicinalvirksomheder inden for behandling af luftvejssygdomme. Man har opdaget, at luftvejssygdomme, 

såsom KOL eller astma er heterozygote syndromer, som ofte er forbundet med et afvigende immunrespons 

                                                           
81 Boehringer Ingelheim – annual report 2017 

Amounts in Amounts in Amounts in Amounts in 

millions of EURmillions of EURmillions of EURmillions of EUR 2017201720172017 2016201620162016 Change Change Change Change 

Net sales 18.056               15.850               14%

by region

Europe 32% 32%

Americas 45% 41%

Asia, Australia, Africa 23% 27%
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hos den ramte patient. Derfor har de etableret et nyt forskningsområde, Discovery Research Therapeutic Area, 

hvor deres mangeårige kompetence og succes inden for luftvejssygdomme kombineres med deres ekspertise 

i immunologi. De fokuserer på forskning på Crohns sygdom og colitis ulerosa, systemisk lupus 

erythematosus/lupus, astma og meget mere.  

Onkologisk forskning mulighederne for at opdage nye og effektive lægemidler inden for onkologi har aldrig 

været bedre. Blueprintet over de genetiske og biokemiske mekanismer i cancercellerne giver forskerne i 

Boehringer Ingelheims laboratorier mulighed for at fokusere på mål, der virker lovende for potentielle nye 

behandlinger. Indflydelsen fra moderne cancergenetik og immunterapi på opdagelsen af nye lægemidler har 

allerede ændret ved den medicinske praksis inden for onkologi, hvor både biofarmaceutika og små molekyler 

bidrager til et voksende udvalg af behandlinger. Deres forskningsmæssige fokus er på celle-målrettede 

behandlinger med cancerceller og immunceller. 82 Nedenfor er illustreret, hvor stor en del af Boehringer 

Ingelheims nettoomsætning der relatere sig til de forskellige segmenter som selskabet har som kunder. 

 

Vejen fra den første opdagelse til markedsklar medicin er lang og udfordrende. Det tager omkring 12-15 år, 

fra at medicinen opdages, til at den godkendte medicin ligger klar, og det kræver en investering på omkring 1 

milliard amerikanske dollars. 83 Boehringer Ingelheim virksomheden er en af verdens 20. ledende på markedet 

indenfor phamaceutical virksomheder. Hovedkontoret er i Ingelheim og operer globalt på 181 filialer og har 

cirka 50.000 ansatte. 

6.5 IAS 38 

Boehringer Ingelheim præsentere og oplyser i analyseperioden om virksomhedens immaterielle aktiver i noten 

”Intangible assets” som også kan ses under bilag 3. Indledningsvist til dette afsnit kan det konkluderes, at 

gennemgangen af IAS 38 ikke har givet anledningen til nogen betydelige mangler i årsrapporten.  

I henhold til IAS 38.118 skal virksomheder med immaterielle aktiver oplyse om den estimeret brugstid, 

afskrivningsmetoder og udvikling i aktivernes regnskabsmæssige værdi. Boehringer Ingelheim oplyser i 

                                                           
82 https://www.boehringer-ingelheim.dk/innovation/strategi , besøgt d. 05.05.2018 
83 https://www.boehringer-ingelheim.dk/virksomhedsprofil/medicinsk-forskning , besøgt d. 05.05.2018 
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analyseperioden om forudsætningerne for immaterielle aktiver, patenter og udviklingsprojekter, ligesom det 

også var tilfældet med Novo Nordisk. Udviklingsprojekter bliver specificeret i noten ”Fixed assets” under 

regnskabspraksis og sammen med de øvrige immaterielle aktiver bliver både afskrivningsmetoden og 

brugstiden specificeret. Deres udviklingen fra 2016 til 2017 på deres største udviklingsprojekter bliver også 

beskrevet, men sammenlignet med Novo Nordisk så fremgår det i noterne under den finansielle opstilling i 

årsrapporten, men derimod inden, som en del af ledelsesrapporteringen. Dette gør det mere besværligt som 

regnskabsbruger, at aflæse den finansielle del af årsrapporten, da denne kun indeholder overordnede tal og 

konklusioner for året.  

 

Ovenstående kategorier er yderligere specificeret i noten, og for selskabet udgør deres udviklingsprojekter. I 

noten er den regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne oplyst sammen med akkumulerede afskrivninger, 

årets tab på værdiforringelse samt øvrige reguleringer. Se nedenstående for yderligere afklaring af noten i 

årsrapporten.  

 

 

Boehringer Ingelheim har ligesom Novo Nordisk gennem analyseperioden tilføjet i noterne, hvor det fremgår 

hvilke regnskabslinjer i resultatopgørelsen, der bliver påvirket af årets afskrivninger. En komplet afstemning af 

den regnskabsmæssige værdi for immaterielle aktiverne vurderes på dette grundlag for at være foretaget. 
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Desuden bliver der beskrevet i noten at produktionsomkostninger inkluderet materiale og lønomkostninger 

forbundet med disse bliver indregnet under immaterielle aktiver, hvis de opfylder indregningskriterierne. 

Ifølge IAS 38.119 har virksomheder muligheden for at sammendrage kategorier af immaterielle aktiver. I 

Boehringer Ingelheims regnskaber er udviklingsprojekter ikke i samme grad udspecificeret som i Novo Nordisk 

årsrapport, disse omkostninger udgør en væsentlig del af regnskabet, men selskabet har valgt ikke at 

udspecificere deres immaterielle aktiver yderligere end ovenstående. Patenter og licenser udgør det største 

immaterielle aktiv og denne kategori er vist særskilt, hvilket er korrekt i forhold til oplysningskravet. Da 

Boehringer Ingelheim har valgt kun at kategorisere deres immaterielle aktiver i tre kategorier, gør 

gennemsigtigheden relativ svær, men deres yderligere beskrivelse i noten betyder at gennemsigtigheden 

forbliver på et acceptabelt niveau. På baggrund af det anses der ikke for at være en mangel i henhold til 

oplysningskravene. Oplysningskravet kræver:  

”at Virksomheder skal oplyse om værdiforringede immaterielle aktiver i 

overensstemmelse med IAS 36 ud over de i afsnit 118e) iii)-v) krævede oplysninger”. 

Boehringer Ingelheim har i deres årsrapport ikke identificeret immaterielle aktiver med en ubestemmelig 

brugstid, for udviklingsprojekterne føres der årligt en nedskrivningstest og for de øvrige immaterielle aktiver 

bliver de alle afskrevet over maksimalt 15 år. Som det også er vist tidligere i noten for regnskabspraksis kan 

afskrivningsperioden strække sig over 2-15 år.  

Boehringer Ingelheim årsrapport indeholder fyldestgørende oplysninger om, hvordan de vurderer og 

fastsætter deres forskning- og udviklingsomkostninger. Deres indregnings af interne udviklingsprojekter er 

vurderet til at være tilfredsstillende på det grundlag, at de fører nedskrivningstest løbende.  

IAS 38.124 og 125 er ligesom Novo Nordisk ikke aktuelle for Boehringer Ingelheim.  

I henhold til IAS 38.126 og 127 oplyser Boehringer Ingelheim i deres årsrapport om forskning- og 

udviklingsomkostninger. Oplysninger fremgår i noten for ”intangible assets”, ”Research and development 

expenses” samt under ledelsesberetningen.  

Afslutningsvist af analysen for IAS 38 kan det konstateres, at Boehringer Ingelheim har valgt at oplyse om fuldt 

ud afskrevne eller væsentlige værdiforringelser i noten for immaterielle aktiver i henhold til IAS 38.128. 

Konklusionen på dette afsnit er, at Boehringer Ingelheim ligesom Novo Nordisk i analyseperioden overholder 

oplysningskravene ifølge IAS 38 med mindre kommentarer. 

6.6 IAS 36  

Boehringer Ingelheim præsenterer og oplyser i deres årsrapport om nedskrivninger i noten ”Amortisation of 

intangible assets and depreciation of tangible assets” Indledningsvist kan det konkluderes, at gennemgangen 

af IAS 36 ikke har givet anledning til betydelige mangler i relation til oplysningskravene relateret til standarden. 

Der er dog identificeret mindre mangler, som der bliver beskrevet nedenfor. 
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I analyseperioden foretager Boehringer Ingelheim nedskrivninger på deres immaterielle aktiver, som det også 

var tilfældet med Novo Nordisk bliver afskrivninger og nedskrivninger vist sammenlagt i regnskabet. Hvilket 

har den betydning, at man ikke umiddelbart kan skelne mellem de to kategorier. I overensstemmelse med IAS 

36.126 præsentere Boehringer Ingelheim om nedskrivninger på alle grupper af immaterielle aktiver. Da 

noterne i den finansielle del af årsrapporten ikke viser gennemsigtighed mellem afskrivninger og 

nedskrivninger samt udspecificering af udviklingsprojekter, fokuseres der i stedet på ”Fixed assets” da denne 

note beskriver, hvilke forhold der skal gøre sig gældende, før nedskrivningen af aktivet finder sted. Modsat 

Novo Nordisk anvender Boehringer Ingelheim ikke yderligere beskrivelse i noten ”Intangible assets”. 

 

 

Som det allerede er konstateret, har Boehringer Ingelheim ingen omvurderede aktiver, hvilket betyder at IAS 

36.126C og D ikke er aktuelle. Boehringer Ingelheims årsrapport overholder oplysningskravene i IAS 36.127, 

128 og 129. IAS 36.127 er en vejledning til IAS 36.126, og der har ikke været tegn på fejlagtig kategorisering af 

selskabets immaterielle aktiver. IAS 36.128 er tilsvarende en vejledning til IAS 36.126 og Boehringer Ingelheim 
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har ligesom Novo Nordisk, en kategori for hver af deres immaterielle aktiver, der er omfattet af IAS 36, oplyst 

de beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse i årsrapporten. Derudover opfyldes oplysningskravet i 

henhold til IAS 36.129, da nedskrivninger for alle kategorier er oplyst i noten. Se ovenstående specifikation af 

noten fra årsrapporten. Det kan konstateres at nedskrivninger samt ikke har været specielt høje for både 2016 

og 2017, at hvilket må konstatere at ledelsen har haft realistiske forventninger til udviklingen for deres 

immaterielle aktiver, herunder også udviklingsprojekter. Boehringer Ingelheim overholder oplysningskravene 

i henhold til IAS 36.131 og oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke immaterielle aktiver der er påvirket af 

nedskrivninger i regnskabet samt det samlede tab ved værdiforringelse.  

I årsrapporten oplyses der om de primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for virksomhedens 

nedskrivningstest. Oplysninger er meget overordnet, men må karakteriseres som være tilstrækkelige for deres 

rapporteringsbehov til regnskabsbrugerne. Deres forudsætninger for, at immaterielle aktiver med 

ubestemmelig brugstid ikke skal afskrives, men i stedet udføres nedskrivningstest karakteriseres som værende 

tilstrækkelig. 

Det må konstateres jf. ovenstående, at Boehringer Ingelheims nedskrivningstest er på det overordnede niveau 

oplysende. Der vurderes dog stadig at være in mindre mangel i deres gennemsigtighed i noterne for finansielle 

rapportering i årsrapporten, overordnet set, så opfylder de oplysningskravene i henhold til de internationale 

standarder, men deres rapporteringsform er på grund af manglende beskrivelse i deres noter ikke vurderet 

særlig gennemsigtig overfor regnskabsbrugerne. I note 7.4 i årsrapporten som er under bilag 3, der bliver 

forskning- og udviklingsomkostningerne specificeret og dermed også indregningen af disse i regnskabet. 

Selvom at omkostningerne forbundet med disse ikke er særlig defineret i deres finansielle del af årsrapporten, 

så fylder netop denne del, utrolig meget i den øvrige del af årsrapporten, hvilket gør det klart for 

regnskabsbrugeren, at denne post er yderst relevant for virksomheder som Boehringer Ingelheim og Novo 

Nordisk, især når man fokuserer på deres fremtidsudsigter. Som det tydeligt fremgår i ledelsesrapporteringen 

så står forskning og udvikling meget højt på listen over fokusområder for selskabet, da det netop er her de kan 

vækste fremadrettet. Boehringer Ingelheim er meget afhænge af deres udviklingsprojekter og dermed også 

deres forskning indenfor specielle områder, disse områder er specificeret ovenfor i afsnit 6.4. 

Det kan kort konkluderes, at årsrapporten for Boehringer Ingelheim ligesom Novo Nordisk har mindre mangler 

i henhold til delelementer af oplysningskravene, dog er manglerne ikke ens for selskaberne, det vurderes dog 

at være af utilsigtet karakter og kan ikke fastsættes som åbenbare overtrædelser af IAS 36.  
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6.7 Delkonklusion 

Ud over en introduktion af henholdsvis Novo Nordisk A/S og Boehringer Ingelheim i analyseperioden 2016 til 

2017, har dette afsnit behandlet problemformuleringens sidste undersøgelsesspørgsmål: 

Er der forskel på håndtering af forsknings- og udviklingsomkostninger alt efter hvilket hjemland virksomheden 

har? 

Der har ved gennemgangen af regnskaberne i analyseperioden ikke været konstateret åbenbare overtrædelser 

af oplysningskravene i IAS 38 eller IAS 36 jf. analysemodellerne i bilag 1 og årsrapporterne for begge selskaber 

under bilag 2 og 3 samt analysen ovenfor. Der har dog været identificeret, hvad der må opfattes som værende 

mindre mangler i analyseperioden. Der har ingen mangler været i hverken Novo Nordisk eller Boehringer 

Ingelheims anvendelse af oplysningskravene i IAS 38. Der har dog i regnskaberne for hele analyseperioden 

været mangler i henhold til oplysningskravene i IAS 36.126 for Novo Nordisk samt Boehringer Ingelheim, dog 

er manglerne ikke identiske. De identificerede mangler må altovervejende vurderes, at være af utilsigtet 

karakter og generelt kan det fastlås, oplysningsgraden er af høj kvalitet i begge af de respektive virksomheders 

regnskaber. I forhold til virksomheder der har betydelige forsknings- og udviklingsprojekter, er det ens for 

begge virksomheder, efter min vurdering, at de kan forberede deres detaljeringsgrad i deres 

rapporteringsform overfor regnskabsbrugeren. Med dette mener jeg, at virksomhederne bør medtage en 

oversigt over alle væsentlige planlagte, igangværende og færdiggjorte projekter med beskrivelse af medgåede 

omkostninger, stadie og regnskabsmæssig behandling. Dette vil være behjælpeligt til regnskabsbrugernes 

vurdering af virksomheden, samt investors værdiansættelse.  

Det kan konkluderes, at sammenligningen mellem den danske virksomhed Novo Nordisk og den tyske 

Boehringer Ingelheim håndtering af forsknings- og udviklingsomkostninger ikke er identiske. Novo Nordisk 

udspecificere og beskriver deres håndtering af disse omkostninger løbende i hele deres årsrapport også i den 

finansielle del af rapporteringen, dog er deres opdeling af kategorier under immaterielle aktiver minimal og 

dermed ikke særlig gennemsigtig overfor regnskabsbrugerne. Boehringer Ingelheim kategorisere deres 

immaterielle aktiver i flere kategorier, men deres finansielle rapportering er meget overordnet og dermed ikke 

særlig brugervenlig, man skal anvende både noterne samt ledelsesrapporteringen for at lokalisere deres 

håndtering af forsknings- og udviklingsomkostninger. Det kan dog ikke udelukkende konkluderes at dette er 

landespecifikt, men derimod den enkelte virksomhedens anvendelse af oplysningskravene IAS 38 og IAS 36. 

Begge selskabers fortolkning af oplysningskravene i IAS 36 har ikke gennemgået åbenlyse tegn på ændringer, 

men det kan ikke udelukkes, at der tidligere har været ændringer siden opgaven kun tager udgangspunkt i 

årsrapporten for 2017 og dermed også sammenligningstallene for 2016. Der må altså konkluderes ud fra 

ovenstående analyse, at der har været mindre indskrænkning i forhold til oplysningerne til regnskabsbruger.  
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7. Konklusion  

Formålet med konklusionen er, at give en besvarelse af opgavens problemformulering: 

"Formår Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim i henhold til gældende internationale standarder 

efter IFRS at rapportere om udviklingsprojekter, så regnskabsbrugerne forstår omkostningerne 

forbundet med disse projekter" 

Delelementer af problemformuleringen er allerede besvaret i løbet af opgavens delkonklusioner, og vil derfor 

været indgå i de ovenstående kapitler. Udviklingsprojekter og andre immaterielle aktiver behandles helt 

overordnet efter de to IFRS regnskabsstandarder IAS 38. Nedskrivning af udviklingsprojekter og immaterielle 

aktiver med ubestemmelig brugstid, behandles efter IFRS regnskabsstandarden IAS 36. Den nuværende 

regnskabspraksis som er gennemgået i kapitel 2 og 3, giver ikke virksomheder mulighed for i tilstrækkelig grad 

at indregne immaterielle aktiver, der har en påvirkning på virksomhedens balance og ligeledes indtjeningsevne 

da en række interne oparbejdet immaterielle aktiver ikke må indregnes. Det er vurderet i den nuværende 

regnskabspraksis at opgørelsen af kostprisen af disse involvere for stor usikkerhed og målingen af dem er i den 

forbindelse meget svær. Dette kan give problematikker for regnskabsbruger, der udelukkende anvendere den 

finansielle rapportering i årsrapporten ikke får et fuldstændigt billede af virksomheden, hvilket gør det svære 

for regnskabsbrugerne at værdiansætte aktien for den aktuelle virksomhed. Denne problematik medfører, at 

kravet til virksomhedens øvrige rapportering i den resterende del af årsrapporten øges. Virksomheden skal 

nemlig sørge for, at informationerne i ledelsesberetningen klarer og tydelige, for på den måde at gøre det klart 

overfor regnskabsbrugerne, hvor de væsentlige value-drivers er placeret i forretningen, udviklingen samt den 

regnskabsmæssige behandling heraf. 

Efterfølgende har jeg gennemgået årsrapporterne for de to medicinalfirmaer Novo Nordisk og Boehringer 

Ingelheim, som har hjemsted i hhv. Danmark og Tyskland, Denne gennemgang skulle fastslå hvorledes om 

ovenstående problematik har sat sine spor i de enkelte årsrapporter med udgangspunkt i oplysningskravende 

i forhold til IFRS regnskabsstandarder IAS 38 og IAS 36. Konklusionen på dette, er at virksomhederne 

overordnet ikke har nogen mangler i forhold til oplysningskravene. Begge virksomheder rapporterer om deres 

håndtering af forsknings- og udviklingsomkostninger, der er dog en forskel på rapporteringsformen mellem de 

to medicinalkæmper, der er en mangel på gennemsigtighed for begge virksomheder, dog indenfor forskellige 

områder i IAS 36.126. Det kan dog ikke ud fra analysen konkluderes, hvorvidt at forskellen opstår ud fra de 

forskellige rapporteringsformer for virksomhederne eller om det skyldes hjemstedet. Det kan konkluderes at 

begge virksomheder synliggør hvor vigtige de ”usynlige” aktiver er i deres årsrapport. Det kan derfor på 

baggrund af ovenstående konkluderes at årsrapporterne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for stigende 

interesse for værdien indenfor udviklingsprojekter og immaterielle aktiver fra regnskabsbrugerens side. 
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Hvilket også gør det problematisk for regnskabsbrugeren at forstå omkostningerne forbundet med 

udviklingsprojekter da gennemsigtigheden er manglende i begge årsrapporter. Det skal dog bemærkes at Novo 

Nordisk generelt igennem hele deres årsrapport er mere opmærksom på deres regnskabsbruger end 

Boehringer Ingelheim er. Da de løbende rapportere og uddyber deres finansielle rapportering, og ikke kun i 

deres ledelsesberetning, som der er tilfældet for Boehringer Ingelheim.  

På baggrund af det overvejende negative svar på hovedspørgsmålet, har jeg opstillet en række anbefalinger til 

virksomhederne, der ved implementering ville kunne korrigere de værste af de kritiserede punkter og 

medvirke til at forbedre regnskabsbrugers nytteværdi af årsrapporten. Disse anbefalinger fremgår af 

perspektiveringen i nedenstående afsnit 8. 
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8. Perspektivering  

I dette afsnit vil jeg præsentere betydningen af konklusionen, men ikke mindst delkonklusionerne i opgaven, 

med henblik på at opstille en række anbefalinger til fremtidens regnskabsaflæggelse.  

Først og fremmest er det på baggrund af de udførte analyser i afgangsprojektet, min holdning, at 

virksomhederne bør afsætte et afsnit i ledelsesberetningen, hvor de synliggør i årsrapporten, hvilke elementer 

der efter deres vurdering er den eller de væsentlige økonomiske fokusområder for virksomheden. Denne 

redegørelse skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de fremhævede fokusområder indgår i den finansielle 

redegørelse samt hvordan virksomheden planlægger at udnytte disse, med den forhøjede indtjening til følge.  

Såfremt virksomheden har betydelige omkostninger til forskning og udvikling, er det min vurdering og 

anbefaling, at virksomheden medtager en oversigt over de igangværende udviklingsprojekter. Denne oversigt 

skal indeholde alle planlagte, igangværende og færdiggjorte (alene de, der endnu ikke er taget i brug) 

forsknings- og udviklingsprojekter. Endvidere skal projekterne i oversigten indeholde en beskrivelse af samtlige 

medgåede omkostninger, projektets stadie og regnskabsmæssige behandling.  

For andre immaterielle aktiver, der også har væsentlig indflydelse på indtjeningsevnen, bør der ligeledes 

redegøres for den regnskabsmæssige behandling af disse. Uanset om aktivet, aldrig nogensinde vil blive 

indregnet i regnskabet.  
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10. Bilag 
 

Bilag 1 – Anvendte oplysningskrav fra de internationale regnskabstandarder IAS 38 og IAS 36 
 

IAS 38 IAS 38 IAS 38 IAS 38     TekstindholdTekstindholdTekstindholdTekstindhold    

IAS 38.118A-
E Virksomheder skal give følgende oplysninger for hver kategori af immaterielle aktiver, idet der skelnes 

  mellem internt oparbejdede immaterielle aktiver og andre immaterielle aktiver: 

  a) hvorvidt brugstiden er uendelig eller begrænset og, hvis den er begrænset, den anvendte brugstid eller 

  afskrivningssats 

  b) de anvendte afskrivningsmetoder for immaterielle aktiver med begrænset brugstid 

  c) den regnskabsmæssige bruttoværdi og akkumulerede afskrivninger (sammendraget med akkumulerede 

  tab ved værdiforringelse) ved regnskabsårets begyndelse og slutning, 

  d) de poster i resultatopgørelsen, hvori afskrivninger på immaterielle aktiver er medtaget 

  e) en afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets begyndelse og slutning, som viser: 

  i) tilgange, med separat indikation af tilgange fra intern oparbejdelse, tilgange som er anskaffet separat og 

  tilgange erhvervet ved virksomhedssammenslutninger 

  ii) aktiver, som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg eller er medtaget i en afståelsesgruppe, 

  som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, i overensstemmelse med IFRS 5 samt andre 

  afhændelser 

  iii) eventuelle stigninger eller fald i løbet af regnskabsåret hidrørende fra omvurderinger i henhold til afsnit 

  75, 85 og 86 og fra tilbageførte tab ved værdiforringelse, som enten er indregnet eller udlignet i øvrig 

  totalindkomst i overensstemmelse med IAS 36 

  iv) eventuelle tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet i løbet af regnskabsåret i 

  overensstemmelse med IAS 36 

  v) eventuelle tab ved værdiforringelse, som er tilbageført i resultatet i løbet af regnskabsåret i 

  overensstemmelse med IAS 36 

  vi) eventuelle afskrivninger, som er indregnet i løbet af regnskabsåret 

  vii) nettovalutakursforskelle hidrørende fra omregningen af årsregnskabet til præsentationsvalutaen og fra 

  omregningen af en udenlandsk virksomheds årsregnskab til virksomhedens præsentationsvaluta, og viii) 

  andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsåret. 

IAS 38.119A-
G En kategori af immaterielle aktiver er en gruppe af aktiver af sammenlignelig art og anvendelse i 

  virksomhedens drift. Separate kategorier af aktiver kan eksempelvis indeholde: 

  a) mærkenavne 

  b) avisnavne og udgivelsestitler 

  c) computersoftware 

  d) licenser og franchiseaftaler 

  e) copyrights, patenter, andre industrielle enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser og 

  driftsrettigheder, 

  f) opskrifter, formler, modeller, design og prototyper, og 

  g) immaterielle aktiver under udvikling. 

  Ovennævnte kategorier skal opdeles (eller sammendrages) i mindre (større) kategorier, hvis dette medfører 

  en mere relevant information for årsregnskabets brugere. 

IAS 38.120 Virksomheder skal oplyse om værdiforringede immaterielle aktiver i overensstemmelse med IAS 36 ud over 

  de i afsnit 118e)iii)-v) krævede oplysninger. 

IAS 38.121A-
C IAS 8 kræver, at virksomheder oplyser om arten og den beløbsmæssige størrelse af en ændring i et 



Michelle Medum Andersen HD 2. Del (R) – Afgangsprojekt forår 2018 Copenhagen Business School 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Side 68686868 af 85858585 
 

  regnskabsmæssigt skøn, som har en væsentlig virkning i det aktuelle regnskabsår, eller som forventes at 

  ville have en væsentlig virkning i efterfølgende regnskabsår. Sådanne oplysninger kan hidrøre fra ændringer 

  i: 

  a) vurderingen af et immaterielt aktivs brugstid 

  b) afskrivningsmetode, eller 

  c) restværdier. 

IAS 38.122A-
E Virksomheder skal ligeledes oplyse: 

  a) for et immaterielt aktiv, hvis brugstid vurderes som uendelig, det pågældende aktivs regnskabsmæssige 

  værdi samt begrundelsen for vurderingen af brugstiden som uendelig. Virksomheden skal ved en sådan 

  begrundelse beskrive de forhold, der har spillet en væsentlig rolle ved vurderingen af aktivets brugstid som 

  uendelig 

  b) en beskrivelse samt den regnskabsmæssige værdi af og resterende afskrivningsperiode for ethvert 

  individuelt immaterielt aktiv, som er af væsentlighed for virksomhedens årsregnskab 

  c) for immaterielle aktiver erhvervet ved anvendelse af et offentligt tilskud og første gang indregnet til 

  dagsværdi (jf. afsnit 44): 

  i) den indregnede dagsværdi for disse aktiver på tidspunktet for første indregning 

  ii) deres regnskabsmæssige værdi, og 

  iii) hvorvidt aktiverne måles efter indregning i henhold til kostprismodellen eller omvurderingsmodellen 

  d) tilstedeværelsen og den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, hvis ejendomsret er 

  begrænset, og den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, der er stillet som sikkerhed for 

  forpligtelser 

  e) den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser til anskaffelse af immaterielle aktiver. 

IAS 38.123 Når en virksomhed beskriver de forhold, som har spillet en væsentlig rolle ved bestemmelsen af et 

  immaterielt aktivs brugstid som uendelig, skal virksomheden tage de i afsnit 90 opstillede faktorer i 

  betragtning. 

IAS 38.124A-
B Hvis immaterielle aktiver regnskabsmæssigt behandles til omvurderet værdi, skal virksomheden give 

  følgende oplysninger: 

  a) inddelt efter kategori af immaterielle aktiver: 

  i) omvurderingens ikrafttrædelsestidspunkt 

  ii) den regnskabsmæssige værdi af omvurderede immaterielle aktiver, og 

  iii) den regnskabsmæssige værdi, som ville have været indregnet, hvis den omvurderede kategori af 

  immaterielle aktiver var målt efter indregning ved brug af kostprismodellen i afsnit 74 

  b) værdien af reserver for opskrivninger, som er tilknyttet immaterielle aktiver ved årsregnskabets 

  begyndelse og slutning, med indikation af ændringer i løbet af regnskabsåret og begrænsninger med hensyn 

  til udbetaling af resterende beløb til aktionærer. 

IAS 38.125 Af oplysningsmæssige hensyn kan det være nødvendigt at sammendrage kategorier af omvurderede aktiver 

  i større kategorier. Dog skal kategorier ikke sammendrages, hvis dette vil medføre en kombination af 

  kategorier af immaterielle aktiver som indeholder beløb målt i henhold til både kostprismodellen og 

  omvurderingsmodellen. 

IAS 38.126 Virksomheder skal oplyse det samlede beløb af forsknings- og udviklingsomkostninger, som er indregnet i 

  regnskabsåret. 

IAS 38.127 Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter alle omkostninger, som direkte kan henføres til forskningsog 

  udviklingsaktiviteter (jf. afsnit 66 og 67 for vejledning om de typer af omkostninger, som skal medtages 

  med henblik på oplysningskravene i afsnit 126). 

IAS 38.128A-
B Det tilskyndes, men kræves ikke, at virksomheder giver følgende oplysninger: 

  a) en beskrivelse af eventuelle fuldt ud afskrevne immaterielle aktiver, der stadig anvendes, og 

  b) en kort beskrivelse af væsentlige immaterielle aktiver, som kontrolleres af virksomheden, men ikke 

  indregnes som aktiver, idet de ikke opfylder indregningskriterierne i denne standard eller idet de er 
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  anskaffet eller oparbejdet før ikrafttrædelsestidspunktet for den udgave af IAS 38 Immaterielle aktiver, der 

  blev udgivet i 1998. 

IAS 36 IAS 36 IAS 36 IAS 36     TekstindholdTekstindholdTekstindholdTekstindhold    

IAS 36.126A-
D For hver kategori af aktiver skal virksomheder give oplysning om: 

  a) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet i regnskabsåret, 

  og i hvilke regnskabsposter i resultatopgørelsen disse tab ved værdiforringelse er medtaget 

  b) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet i 

  regnskabsåret, og i hvilke regnskabsposter i resultatopgørelsen disse tab ved værdiforringelse er tilbageført 

  c) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse af omvurderede aktiver, som er indregnet 

  direkte på egenkapitalen i regnskabsåret 

  d) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte tab ved værdiforringelse af omvurderede aktiver, som er 

  indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret. 

IAS 36.127 En kategori af aktiver er en gruppe af aktiver af sammenlignelig art og anvendelse i virksomhedens drift. 

IAS 36.128 De i afsnit 126 krævede oplysninger kan præsenteres sammen med andre oplysninger, som gives for 

  kategorien af aktiver. Eksempelvis kan disse oplysninger være indeholdt i en afstemning af den 

  regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver ved begyndelsen og slutningen af regnskabsåret, som 

  krævet i henhold til IAS 16. 

IAS 36.129A-
B En virksomhed, der præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, skal oplyse følgende 

  for hvert præsentationspligtigt segment 

  a) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet og direkte på 

  egenkapitalen i regnskabsåret 

  b) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet og 

  direkte på egenkapitalen i regnskabsåret. 
IAS 36.130A-
G Virksomheder skal give følgende oplysninger for et enkelt aktiv, herunder goodwill, eller en 

  pengestrømsfrembringende enhed, hvis et tab ved værdiforringelse er indregnet eller tilbageført i 

  perioden: 

  a) de begivenheder og omstændigheder, som medførte indregning eller tilbageførsel af tabet ved 

  værdiforringelse 

  b) det indregnede eller tilbageførte tab ved værdiforringelse 

  c) for et enkelt aktiv: 

  i) aktivets art, og 

  ii) hvis virksomheden præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, det 

  præsentationspligtige segment, aktivet tilhører 

  d) for en pengestrømsfrembringende enhed: 

  i) en beskrivelse af den pengestrømsfrembringende enhed (eksempelvis om den er en produktgruppe, et 

  anlæg, et forretningsområde, et geografisk område eller et præsentationspligtigt segment, som defineret i 

  IAS 8 Driftssegmenter) 

  ii) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet eller tilbageført, opdelt efter 

  kategori af aktiver og, hvis virksomheden præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, 

  opdelt efter præsentationspligtigt segment, og 

  iii) hvis sammenlægningen af aktiver ved identifikationen af den pengestrømsfrembringende enhed er 

  ændret efter det seneste skøn over den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi, en 

  beskrivelse af den nuværende og tidligere måde at sammenlægge aktiver på og årsagen til ændringen af 

  den måde, hvorpå den pengestrømsfrembringende enhed identificeres 

  e) genindvindingsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed), og hvorvidt 

  genindvindingsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed) er dagsværdien med fradrag 

  af afhændelsesomkostninger eller nytteværdien 

  f) hvis genindvindingsværdien er dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger, skal 
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  virksomheden afgive følgende oplysninger: 

  i) niveauet i dagsværdihierarkiet (jf. IFRS 13), hvori målingen af dagsværdien af aktivet (den 

  pengestrømsfrembringende enhed) er kategoriseret i sin helhed (uden hensyntagen til, om 

  »afhændelsesomkostningerne« kan konstateres) 

  ii) for dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet, en beskrivelse af 

  de(n) værdiansættelsesmetode(r), der anvendes til at måle dagsværdien med fradrag af 

  afhændelsesomkostninger. Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetoden, skal 

  virksomheden give oplysning om denne ændring og begrundelsen for den, og 

  iii) for dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet, hver primær 

  forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for fastsættelsen af dagsværdien med fradrag af 

  afhændelsesomkostninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som aktivets (den 

  pengestrømsfrembringende enheds) genindvindingsværdi er mest følsom over for. Virksomheden skal 

  også oplyse den anvendte diskonteringssats for den aktuelle og tidligere måling, hvis dagsværdien med 

  fradrag af afhændelsesomkostninger måles ved hjælp af en nutidsværdimetode 

  g) den anvendte diskonteringssats for det aktuelle og tidligere skøn over nytteværdien, hvis 

  genindvindingsværdien er nytteværdien. Anvendte skøn ved måling af genindvindingsværdi af 

  pengestrømsfrembringende enheder, som indeholder goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig 

  brugstid 

IAS 36.131A-
B Virksomheder skal give følgende oplysninger for de samlede tab ved værdiforringelse og de samlede 

  tilbageførte tab ved værdiforringelse, som er indregnet i regnskabsåret, og for hvilke der ikke gives 

  oplysninger i overensstemmelse med afsnit 130: 

  a) de primære kategorier af aktiver, der er påvirket af tab ved værdiforringelse, og de primære kategorier af 

  aktiver, der er påvirket af tilbageførsler af tab ved værdiforringelse 

  b) de primære begivenheder og omstændigheder, som medførte indregning af disse tab ved 

  værdiforringelse og tilbageførsel af tab ved værdiforringelse. 

IAS 36.132 pengestrømsfrembringende enheders) genindvindingsværdi i regnskabsåret. Afsnit 134 kræver imidlertid, 

  at virksomheder skal give oplysninger om de skøn, som er anvendt ved måling af genindvindingsværdien af 

  en pengestrømsfrembringende enhed, når goodwill eller et immaterielt aktiv med uendelig brugstid er 

  medtaget i den regnskabsmæssige værdi af enheden. 

IAS 36.133 Hvis en del af den goodwill, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning i regnskabsåret, i 

  overensstemmelse med afsnit 84, ikke er blevet allokeret til en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe 

  af enheder) på balancedagen, skal virksomheden oplyse den beløbsmæssige størrelse af den ikkeallokerede 

  goodwill samt årsagerne til, at dette beløb ikke er allokeret. 
IAS 36.134A-
F Virksomheder skal give de i a)-f) krævede oplysninger om hver pengestrømsfrembringende enhed 

  (gruppe af enheder), hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med 

  uendelig brugstid, som er allokeret til den pågældende enhed (gruppe af enheder), er væsentlig 

  sammenlignet med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle 

  aktiver med uendelig brugstid: 

  a) den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) 

  b) den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til enheden 

  (gruppen af enheder) 

  c) grundlaget for opgørelse af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi (dvs. nytteværdi 

  eller dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger) 

  d) hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien: 

  i) hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, 

  der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, 

  som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for 

  ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær 
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  forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, 

  er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de 

  afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer 

  iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser på grundlag af budgetter/ 

  fremskrivninger, som er godkendt af ledelsen og, når der er anvendt en periode på mere end fem år for en 

  pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), en forklaring på, hvorfor det er berettiget at 

  anvende denne længere periode 

  iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser ud over den periode, der 

  er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger, og begrundelsen for at anvende en vækstrate, der 

  overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det eller de lande, 

  som virksomhedens aktiviteter dækker, eller for det marked, som enheden (gruppen af enheden) er 

  bestemt for 

  v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne 

  e) de(n) anvendte metode(r) ved opgørelse af dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger, 

  hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på dagsværdi med fradrag af 

  afhændelsesomkostninger. En virksomhed behøver ikke afgive de ifølge IFRS 13 påkrævede oplysninger. 

  Hvis dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger ikke måles ved hjælp af en officiel markedskurs 

  for en enhed af samme type (grupper af enheder), skal en virksomhed give følgende oplysninger: 

  i) hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af dagsværdi med fradrag af 

  afhændelsesomkostninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af 

  enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for 

  ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær 

  forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, 

  er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de 

  afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer 

  (iiA) Niveauet for dagsværdihierarkiet (jf. IFRS 13) inden for hvilket opgørelsen af dagsværdien 

  kategoriseres i sin helhed (uden hensyntagen til observerbarheden af "afhændelsesomkostninger"). 

  (iiB) Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetode, skal virksomheden give oplysning om 

  denne ændring og begrundelsen for den. 

  Hvis dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger måles ved hjælp af diskonterede 

  pengestrømsprognoser, skal en virksomhed give følgende oplysninger: 

  (iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser 

  (iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoserne 

  (v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne. 

  f) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved 

  opgørelsen af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi, ville forårsage, at enhedens (gruppen 

  af enheders) regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien: 

  i) det beløb, hvormed enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi overstiger den 

  regnskabsmæssige værdi 

  ii) den værdi, der er tildelt den primære forudsætning 

  iii) det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse 

  af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af 

  genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi kommer til at svare til 

  den regnskabsmæssige værdi. 

IAS 36.135A-
E Hvis en del af eller hele den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig 

  brugstid allokeres til flere forskellige pengestrømsfrembringende enheder (grupper af enheder), og det 

  beløb, som på den måde er allokeret til hver enhed (gruppe af enheder), ikke er væsentligt sammenlignet 

  med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med 

  uendelig brugstid, skal dette oplyses, sammen med den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill eller 
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  immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til disse enheder (grupper af enheder). 

  Ligeledes gælder det, at hvis genindvindingsværdien af en af disse enheder (grupper af enheder) er baseret 

  på den eller de samme primære forudsætninger, og den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill eller 

  immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til dem, er væsentlig sammenlignet med den 

  samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill og immaterielle aktiver med uendelig 

  brugstid, skal virksomheden oplyse dette, samt: 

  a) den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til disse enheder (grupper af 

  enheder) 

  b) den samlede regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til 

  disse enheder (grupper af enheder) 

  c) en beskrivelse af den eller de primære forudsætninger 

  d) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt den eller de 

  primære forudsætninger, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette 

  er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og 

  hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer 

  e) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i den eller de primære forudsætninger ville få enhedernes (grupperne 

  af enheders) samlede regnskabsmæssige værdi til at overstige den samlede genindvindingsværdi: 

  i) det beløb, hvormed den samlede genindvindingsværdi af enheden (gruppen af enheder) overstiger den 

  samlede regnskabsmæssige værdi 

  ii) den eller de værdier, der er tildelt den eller de primære forudsætninger 

  iii) det beløb, hvormed den eller de værdier, der er tildelt den eller de primære forudsætninger, skal ændres 

  efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til 

  måling af genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) samlede genindvindingsværdi 

  kommer til at svare til den samlede regnskabsmæssige værdi. 

IAS 36.136 Den seneste detaljerede beregning, som er foretaget i et tidligere regnskabsår, af genindvindingsværdien af 

  en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), kan i overensstemmelse med afsnit 24 eller 99 

  fremføres og anvendes til testen for værdiforringelse af den pågældende enhed (gruppe af enheder) i det 

  aktuelle regnskabsår, under forudsætning af opfyldelsen af specificerede kriterier. Når dette er tilfældet, 

  vedrører de informationer for den pågældende enhed (gruppe af enheder), som er indarbejdet i de i afsnit 

  134 og 135 krævede oplysninger, den fremførte beregning af genindvindingsværdien. 

IAS 36.137 Illustrativt eksempel 9 viser de oplysninger, der kræves i afsnit 134 og 135. 
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