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1 Indledning:

1.1 Emnemotivation
Verden er konstant under forandring, hvilket har resulteret i en stigende økonomisk globalisering.

Den stigende økonomiske globalisering er sket ved at virksomhederne i større omfang handler og

indgår strategiske samarbejde på tværs af landegrænser. Den større samhandlen og interne

samarbejde på tværs af landegrænser resultere i, at der er et større behov for en ensartet

regnskabsaflæggelse. Den ensformige regnskabsaflæggelse skal øge gennemsigtigheden af

årsregnskaber på tværs af lande. Det øget behov for en ensformig regnskabsaflæggelse har

betydet, at flere danske virksomheder både har krav og frivilligt vælger at aflægge årsregnskab

efter de Internationale Financial Reporting Standards (Herefter kun benævnt ”IFRS”).

Den øget globalisering har haft betydning for regnskabsbrugerne, da de nu ikke længere kun

tænker i nationale henseende men i større grad i globale henseender. Dette har ligeledes øget

behovet for en global og anerkendt regnskabsstandard. Det er i den henseende at IFRS er blevet

udarbejdet og spredt på tværs af landegrænser, så den nu er accepteret og udbredt i mere end

100 lande1.

Formålet med at udarbejde et årsregnskab er at give regnskabsbruger et klart og retvisende billede

af virksomhedens økonomiske situation på skæringstidspunktet.

Øget kompleksitet, salg på tværs af landegrænser og en øget teknologisk verden er nogle af de

væsentligste elementer der øger behovet for en transparent regnskabsstandard. De internationale

regnskabsstandarder har til formål at øge regnskabsbrugers indsigt i forskellige virksomheder

indenfor samme branche. Nettoomsætningen er et af de væsentligste regnskabstal for

regnskabsbrugeren, hvorfor det vil være interessant at undersøge de regnskabsmæssige effekter

ved implementeringen af IFRS 15.

I et årsregnskab er nettoomsætningen en af de vigtigste regnskabsposter for regnskabsbrugeren.

Derfor er det nødvendigt at have klare og ensrettede kriterier og retningslinjer for indregningen og

måling af omsætning. Grundet regnskabspostens betydning for regnskabsaflæggeren, har der

været historiske sager omkring regnskabsmanipulation af regnskabsposten2. Vigtigheden af

regnskabsposten samt at den er følsom for regnskabsmanipulation, har medført et behov for

konkrete og ensformige regnskabsstandarder for indregning og måling af omsætning.

1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte-IFRS-bog.pdf s.3

2 https://www.berlingske.dk/virksomheder/fire-eksempler-paa-regnskabsfusk-nordisk-fjer-bagger-e-huset-
og-trolle
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1.2 Berørte emner
Vores primære fokusområde i denne opgave vil være den international regnskabsstandard IFRS

15. Formålet med implementeringen af IFRS 15 er i grove træk at erstatte de tidligere benyttede

regnskabsstandarder for indregning og måling af omsætning. Den nye regnskabsstandard har til

formål at regulere indregning og måling af omsætning på tværs af landegrænser såvel som

brancher.

Før implementeringen af IFRS 15, var det IAS 11 og IAS 18 der dannede grundlag for indregning

og måling af omsætning. Standarderne blev implementeret i 80’erne og senest revurderet i 1993

(IAS 11) og 1995 (IAS 18)3. Det er fortsat regnskabsstandarderne IAS 11 og IAS 18, som benyttes

som fortolkningsbidrag under årsregnskabsloven i henhold til indregning og måling af omsætning.

Opgaven vil tage afsæt i forskellene mellem indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS

15 og i henhold til årsregnskabslovens (herefter benævnt ”ÅRL”) fortolkningsbidrag og

regnskabsstandarderne IAS 11 og IAS 18.

3 https://www.iasplus.com/en/standards
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2 Problemformulering:

Vores indledning danner grundlaget for valget af problemstilling og dermed tilhørende

problemformulering. Den stigende globalisering har øget behovet for at implementere en ny

regnskabsstandard til brug for indregning og måling af omsætning. Hertil har IASB udarbejdet

IFRS 15, der har til formål at sikre en ensformig regnskabsstandard, som kan benyttes af

virksomheder på tværs af landegrænser og dermed øge gennemsigtigheden for

regnskabsbrugernes forståelse af indregning og måling af omsætningen. Det er derfor essentielt,

at se på forskellen mellem indregning- og målingskriterierne i henhold til IFRS 15 og i henhold til

ÅRL IAS 11 og IAS 18.

Dette har ledt os frem til følgende problemformulering, som opgaven vil have til formål at besvare:

Hvilken effekt har IFRS 15 på indregning og måling af omsætning sammenholdt med
indregning og måling under ÅRL (IAS 11 & 18)?

Til brug for vores besvarelse af vores overordnede problemformulering har vi opstillet nedenstående

undersøgelsesspørgsmål, som benyttes til besvarelsen:

● Redegørelse af indregnings- og målingskriterierne for omsætning i henhold til IFRS 15

sammenholdt med ÅRL (IAS 11 & 18).

● Analyse af de regnskabsmæssige effekter af implementeringen af IFRS 15 sammenholdt

med ÅRL (IAS 11 & 18)

● Diskussion om bevæggrundene for implementeringen af IFRS 15 blev opfyldt.

● Vurdering af de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15

Det første undersøgelsesspørgsmål har til formål at redegøre for indregnings- og

målingskriterierne for omsætning i henhold til IFRS 15. Der vil hertil foretages en overordnet

redegørelse af IFRS 15 samt bevæggrundene. Efterfølgende vil der foretages en dybere

redegørelse af indregningskriterierne, hvortil fokus vil være på femtrins modellen. Derudover vil der

blive redegjort for indregnings- og målingskriterierne i henhold til årsregnskabsloven. Dette vil tage

udgangspunkt i IAS 11 og IAS 18. Hertil vil der blive redegjort for tretrins modellen i henhold til IAS

18, samt de generelle indregningskriterier.

Det andet undersøgelsesspørgsmål har til hensigt at starte med en overordnet komparativ analyse

af forskelle og ligheder mellem IFRS 15, IAS 11 og IAS 18. Den overordnet komparativ analyse, vil

være afsættet til en dybere analyse af de regnskabsmæssige effekter af implementering af IFRS

15.
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Derudover vil der blive foretaget en analyse af to virksomheder, for at illustrerer effekterne af

implementeringen af IFRS 15 fordelt på to forskellige brancher.

Det tredje undersøgelsesspørgsmål vil bestå af en diskussion om bevæggrundene for

implementeringen af IFRS 15 blev opnået. Der vil hertil blive foretaget en diskussion af de

væsentligste grunde bag implementeringen af IFRS 15, herunder hvorvidt de blev opfyldt.

Det fjerde undersøgelsesspørgsmål vil bestå af en vurdering af de analyseret regnskabsmæssige

effekter i henhold til undersøgelsesspørgsmål 2. Hertil vil der blive foretaget en vurdering af hvilke

regnskabsmæssige effekter implementeringen af IFRS 15 medfører for årsregnskabet.

De fire undersøgelsesspørgsmål vil have til formål at besvare opgavens problemstilling, ”Hvilken

effekt har IFRS 15 på indregning og måling af omsætning sammenholdt med indregning og måling

under ÅRL (IAS 11 & 18)”
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3 Afgrænsning:

Opgaven har en naturlig afgrænsning, i det der er stillet klare retningslinjer fra CBS’ omkring side

antal, anslag og tidsforbrug i form af skriveperioden. Vi vil nedenfor definere de opgavespecifikke

afgrænsninger som vi har fortaget i forbindelse med udarbejdelse af opgaven.

Opgaven har til formål at besvare problemstillingen ”Hvilken effekt har IFRS 15 på indregning og

måling af omsætning sammenholdt med indregning og måling under ÅRL (IAS 11 & 18) ”.

Problemstillingen relaterer sig til den nye regnskabsstandard IFRS 15 som trådt i kraft 1. januar

2018 og de gældende regnskabsstandarder i henhold til ÅRL (IAS 11 og IAS 18). De valgte

regnskabsstandarder omhandler indregning og måling af omsætning, hvilket overordnet set

afdækker et bredt emne. På baggrund heraf har vi måtte afgrænse opgavens omfang for at kunne

besvare problemstillingen bedst muligt. Ligeledes tager opgaven afsæt i faget eksternt regnskab,

da dette vurderes, at kunne besvare opgavens problemstilling bedst muligt.

Til besvarelse af problemstillingen har vi valgt at tage udgangspunkt i to virksomheder, som

opererer i hver sin branche. Virksomhederne vi har baseret vores opgave på, er henholdsvis

HusCompagniet, som beskæftiger sig inden for entreprenørbranchen og SimCorp som opererer i

IT-branchen. Vi har afgrænset opgaven til udelukkende at tage udgangspunkt i ovenstående

virksomheder og brancher.

Ovenstående virksomheder er valgt, idet de aflægger årsrapport efter IFRS. Vi har afgrænset os

fra virksomheder der aflægger efter ÅRL, idet opgavens fokus vil være på de faktiske effekter af

aflæggelse efter IFRS 15 kontra ÅRL. Endvidere er der foretaget en naturlig afgrænsning fra at

redegøre for lempelse for brug af produktionsmetoden, for virksomheder som aflægger regnskab

efter regnskabsklasse B og derunder.

Det udarbejdet casestudie vil være baseret på to fiktive kontrakter, hvortil der er udarbejdet én

særskilt for henholdsvis HusCompagniet og SimCop. For at simplificere og isolere de væsentligste

forskelle har vi valgt at afgrænse HusCompagniets kontrakt til en fastpriskontrakt vedrørende

opførsel af et typehus. Den opstillede kontrakt for HusCompagniet er ligeledes afgrænset fra at

inkludere et afsnit omkring dagsbøder, boder eller garantiforpligtelser, dette anses ikke som

værende væsentligt for at besvare problemformuleringen. Kontrakterne afgrænses ligeledes fra at

indeholde elementer af skatter, renter og afgifter, hvilket er foretaget for at simplificere

beregningerne.

SimCorp kontrakten er afgrænset således, at transaktionsprisen for de variable beløb benævnt i

kontrakten er udregnet og allokeret i henhold til IFRS 15. Udregningen og allokeringen foretaget i
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henhold til IFRS 15 er ligeledes benyttet i forbindelse med udregningen og allokeringen i henhold

til ÅRL.

For kontrakterne har vi valgt at begrænse vores beregningseksempler og komparative analyse til

at tage udgangspunkt i IAS 18 og IFRS 15. Vi har ikke udarbejdet særskilte regneeksempler for

IAS 11, da der ikke vil forekomme signifikante forskelle sammenholdt med IFRS 15. Kontrakterne

er ligeledes afgrænset fra IFRS 15 afsnit 17, 20 og 21, hvilket omhandler kombination af en eller

flere kontrakter samt ændringer til kontrakten over kontraktens løbetid. Kontrakterne er derudover

afgrænset fra at indeholde elementer som kan betegnes som byttetransaktioner samt kredittid for

betaling uden rentetilskrivning.

IFRS 15 omhandler indregning og måling af omsætning fra virksomhedens primære drift også

benævnt som nettoomsætning. IFRS 15 omhandler ligeledes indregning af renter, royalties,

udbytter osv. Vi har afgrænset opgaven således, at der udelukkende tages udgangspunkt i

indregning og måling af nettoomsætning. Afgrænsningen er foretaget idet vi anser

nettoomsætningen for at være det primære fokus, hvorfor dette antages at kunne give den bedst

mulige besvarelse af vores problemformulering.

Opgaven afgrænses således, at der i de udarbejdede kontrakter ikke indgår kontante betalinger og

finansieringselementer. Afgrænsningen er foretaget da det ikke anses at have relevans for

besvarelsen af problemformuleringen.

IFRS 15 erstatter foruden IAS 11 og IAS 18 også IFRIC 13, 15 og 18 samt SIC 31. Opgaven er

afgrænset således at der udelukkende tages udgangspunkt i forskellene mellem IFRS 15 og IAS

11 samt IAS 18. Dette har medført, at vi har afgrænset opgaven fra at indeholde IFRIC 13, 15 og

18 samt SIC 31. Kontrakerne er derfor sammensat således, at IFRIC 15 ikke kan anvendes i

forbindelse med indregning af omsætning.

Opgaven afgrænses desuden fra at undersøge effekterne fra implementeringen af IFRS 15 på

årsregnskabernes noteoplysninger. Ligeledes vil der være større ændringer til noter og

præsentationskrav ved implementeringen af IFRS 15, hvilket i sidste ende vil have effekt på

regnskabsbrugerens informationsværdi. Da der er foretaget afgrænsning af undersøgelse af

effekterne fra implementeringen af IFRS 15 på noteoplysninger samt præsentationskrav til

årsrapporten vil vi ligeledes afgrænse opgaven fra at undersøge effekten på nøgletallene i

årsrapporterne. Vi har valgt at afgrænse opgaven fra dette, grundet opgavens omfang.
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4 Metode:

4.1 Opgavens struktur
Vi har nedenfor skitseret opgavens struktur, hvert afsnit vil indeholde en kort indledning til emnet

der undersøges. Afsnittene afsluttes med en kort delkonklusion, som har til formål at opsummere

det undersøgte.

I forlængelse af vores skitsering vil vi beskrive de forskellige afsnit som opgaven indeholder.

Afsnit 1 til 4 vil indeholde en kort indledning til det valgte emne og herunder vores motivation for

emnevalget. Derudover vil afsnittet inkludere opgavens problemformulering og dertilhørende

undersøgelsesspørgsmål, som har til formål at besvare opgavens overordnede problemstilling.

Afsnittet vil endvidere indeholde afgrænsningen som er foretaget til brug for besvarelse af

opgavens problemformulering. Afsnit 1 til 4 afsluttes med grundlaget for valg af metode herunder

den valgte teori og den foretaget kildekritik. Afsnittet har til formål at introducere læseren til

opgaven og dertilhørende opgavestruktur.

Afsnit 1-4

•Indledning
•Problemformulering
•Afgrænsning
•Metode

Afsnit 5
•Redelsegørelse

Afsnit 6
•Analyse

Afsnit 7
•Vurdering

Afsnit 8
•Konklusion

Afsnit 9
•Perspektivering

Afsnit 10
•Litteraturliste

Afsnit 11
•Bilag
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Afsnit 5 indeholder en overordnet redegørelse af IFRS og dertil særskilt redegørelse af ÅRL.

Efterfulgt af en særskilt redegørelse af regnskabsstandarderne IFRS 15, IAS 11 og IAS 18.

Formålet med afsnittet er at opnå en tilstrækkelig baggrundsviden om regnskabsstandarderne for

at kunne analysere og vurdere på effekten ved implementeringen af IFRS 15.

Afsnit 5 indeholder ligeledes en kort redegørelse for de bevæggrunde, som ligger til grund for

implementeringen af IFRS 15. Formålet med afsnittet er at opnå en forståelse af bevæggrunde,

som ligger til grund for implementeringen af IFRS 15.

Afsnit 6 indeholder en komparativ analyse mellem IFRS og ÅRL. Formålet er at kunne isolere

væsentlige forskelle mellem de forskellige regnskabsstandarder. Yderligere vil afsnittet benyttes i

forbindelse med analysen videre forløb, hvor de væsentligste forskelle mellem indregning og

måling af omsætning i henhold til IFRS 15, IAS 11 og IAS 18 analyseres. .

I forlængelse af redegørelsen og den komparative analyse, vil vi i afsnit 6 foretage en analyse af

de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15. Analysen vil tage

udgangspunkt i to separate virksomheder i form af HusCompagniet og SimCorp. Analysen bliver

foretaget på baggrund af to opstillede kontrakter, hvortil vi vil foretage beregningseksempler, som

viser de konkrete forskelle ved indregning af omsætning i henhold til IFRS 15, IAS 11 og IAS 18.

Formålet med afsnittet er at identificere de væsentligste effekter ved implementeringen af IFRS 15

vil have for HusCompagniet og SimCorp.

Afsnit 7 vil indeholde en diskussion af hvorvidt bevæggrundene for implementeringen af IFRS 15

er blevet opfyldt. Afsnittet vil tage afsæt i redegørelsen samt de foretaget analyser. Formålet med

afsnittet er, at diskutere, hvorvidt bevæggrundene for implementeringen af IFRS 15 er blevet

opfyldt.

Afsnit 7 vil ligeledes være en vurdering af de regnskabsmæssige konsekvenser ved

implementering af IFRS 15. Afsnittet vil tage afsæt i de foretaget analyser i afsnit 6, hvortil vi vil

vurdere på de faktiske konsekvenser som er analyseret i vores beregningseksempler. Derudover

vil afsnittet indeholde en vurdering af de faktiske konsekvenser ved implementering af IFRS 15 set

i forhold til de faktiske aflagte årsrapporter.

Opgaven afrundes med en samlet konklusion i afsnit 8 som har til formål at konkludere på

opgavens overordnede problemformulering. Afsnit 9 afrundes med en perspektivering over vores

refleksioner som er identificeret i forbindelse med opgaveforløbet.
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4.2 Metode valg:

Opgaven vil tage afsæt i den eksplorative metode. Den eksplorative metode har til formål at

undersøge forhold som er relativt ukendte4. I forhold til opgavens overordnede problemformulering

skal de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15 undersøges. Disse

konsekvenser vurderes på nuværende tidspunkt at være relativt ukendte, idet implementeringen

først trådte i kraft d. 1 januar 2018, hvorfor de faktiske konsekvenser først vil fremgå af

resultatopgørelsen og balancen i årsregnskaberne for 2018.

Opgavens formål er at undersøge konsekvenserne af implementeringen af IFRS 15 set i henhold

til ÅRL. Redegørelsens indfaldsvinkel vil have en beskrivende og objektiv tilgang. Det beskrivende

element vil komme til udtryk ved en redegørelse af den grundlæggende teori for de valgte

regnskabsstandarder, som undersøges nærmere i opgaven. Dette tager afsæt i lovgivningen og

regnskabsstandarderne under IFRS og ÅRL, hvilket har en objektiv tilgang. Den objektive tilgang

tydeliggøres ved den benyttede data til det beskrivende element i opgaven, bestående af

publikationer udgivet af PwC, EY og Deloitte.

Analysen har en subjektiv tilgang, som har til formål at undersøge og analysere opgavens

problemformulering. Den subjektive tilgang kommer til udtryk ved egne opstillede kontrakter og

antagelser i forbindelse med casestudiet for HusCompagniet og SimCorp. Yderligere vil den

subjektive tilgang fremgå af vores diskussion, hvorvidt bevæggrundene for implementeringen af

IFRS 15 blev opfyldt.

4.3 Dataindsamlings metode:

Kvalitativ og kvantitativ data

I forbindelse med dataindsamling forekommer der to dataindsamlingsteknikker hvilket kommer til

udtryk ved den kvalitative og kvantitative data, som kan bestå af enten primær eller sekundær

data. Den kvalitative data består primært af målbart data, hvortil den kvantitative data består af alt

andet data, som ikke falder under betegnelsen for kvalitativ data5. Det kvalitative data i opgaven

består af publikationer fra PwC, EY og Deloitte. Dertil består det kvalitative data af artikler og

tidsskrifter fra IFRS, IASB, Erhvervsstyrelsen med flere. Det kvantitative data består af

årsrapporter samt egne beregningseksempler for henholdsvis HusCompagniet og SimCorp.

Til brug for besvarelsen af problemformuleringen vil der blive benyttet en kombination af kvalitativ

og kvantitative datasæt. Den kvalitative data vil primært benyttes i forbindelse med redegørelsen,

4 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 20.
5 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 25
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da dette afsnit har til formål at redegøre og beskrive opgavens emne. Det kvantitative data vil blive

benyttet i forbindelse med vores beregningseksempler på de faktiske effekter på implementeringen

af IFRS 15.

Primær og sekundær data:

Primær data betegnes ved at undersøgeren selv har indsamlet data, hvortil den sekundære data er

data som indsamlet af andre personer end undersøger6.

Datagrundlaget for afsnit 1 til 5 vil primært bestå af sekundær data, i form af publikationer udgivet

af de største revisionshuse herunder PwC, EY og Deloitte. Derudover benyttes tidsskrifter, bøger

og artikler som angivet i litteraturlisten.

Besvarelsen af afsnit 6 til 10 vil primært foretages på baggrund af primær data, som vil komme til

udtryk gennem egne opstillede kontrakter og beregningsgrundlaget for de faktiske forskelle mellem

IFRS 15, IAS 11 og IAS 18. Den sekundære data vil komme til udtryk gennem brugen af

årsrapporter for HusCompagniet og SimCorp.

4.4 Casestudie
Til besvarelse af opgavens problemformulering vil der blive foretaget et casestudie, som har til

formål at belyse de faktiske konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15.7 Til udarbejdelse af

casestudie forekommer der som udgangspunkt to metoder hertil i from af single case- og multiple

casestudier.8 Opgaven vil tage udgangspunkt i et multiple casestudie, hvor der vil blive foretaget

case undersøgelser i form af beregningseksempler og analyser af kontrakterne for HusCompagniet

og SimCorp.

4.5 Kildekritik:

Opgaven består primært af sekundær data i from af publikationer fra de største revisionshuse

PwC, EY og Deloitte. Publikationerne redegør og beskriver regnskabsstandarderne IFRS 15, IAS

11 og IAS 18. Publikationerne er opstillet på baggrund af den faktiske lovgivning i henhold til IFRS

og ÅRL. Det fremkommer tydeligt i publikationerne såfremt de indeholder subjektive vurderinger.

Det vurderes derfor at publikationerne er et udtryk for en objektiv vurdering af den faktiske

lovgivning, hvorfor dette datagrundlag vurderes for pålideligt.

Der er opstillet egne kontrakter da det ikke har været muligt at indhente data for de pågældende

virksomheder. Disse samt andre forespurgte virksomheder har ikke haft mulighed eller ønsket at

6 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 137.
7 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 109
8 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 110
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deltage i casestudiet. Den manglende deltagelse fra virksomheder, som vurderes at kunne

benyttes til besvarelse af opgavens problemformulering, har resulteret i at vi har måtte udarbejde

fiktive kontrakter. Fiktive kontrakter består af egne udarbejdet kontrakter for HusCompagniet og

SimCorp. De fiktive kontrakter er opstillet på baggrund af den tilgængelige data og viden omkring

kontrakters opbyggelse.

Opgavens analyse baseres på egne opstillede kontrakter til brug for beregningseksempler. De

opstillede kontrakter er et udtryk for primær data hvilket er indhentet og udarbejdet af

undersøgeren selv. Der er tale om subjektive vurderinger af virksomhedernes forhold samt

kontrakternes forståelse. Beregningseksemplerne tager afsæt i metoden i henhold til den givne

lovgivning, hvorfor den primære data vil blive kombineret med sekundære data.

Det vurderes ikke, at de manglende kontrakter har tilstrækkelig betydning for at

problemformuleringen ikke kan besvares. Opgavens formål er at belyse de regnskabsmæssige

konsekvenser der er ved implementeringen af IFRS 15 sammenholdt med IAS 11 og IAS 18. Det

vurderes, at de foretaget valg og fravalg i forbindelse med undersøgelsesprocessen vil kunne

besvare opgavens problemformulering tilfredsstillende.9

4.6 Målgruppe:

Den primære målgruppe for denne opgave er virksomhedsejere, revisorer samt andre

regnskabsinteresserede personer. Disse personer kan opnå viden samt en grundlæggende

forståelse for de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15. Derudover

anses den sekundære målgruppe for at være vejleder og censor for opgaven i forbindelse med

afslutningen af HD R. Endvidere er opgaven også udarbejdet for at udvikle vores kompetencer og

viden inden for de regnskabsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15.

9 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, side 35.
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5 Redegørelse

5.1 Redegørelse af International Financial Reporting Standards (IFRS) generelt:

Afsnittet vil have til formål at redegøre for IFRS’ krav til indregning og måling af omsætning

nærmere bestemt IFRS 15. Derudover vil der være en overordnet redegørelse af IFRS og

betydningen for regnskabsaflæggelse. Den opnåede viden fra dette afsnit skal ligge til grund for

vores analyse og vurdering af konsekvenserne mellem indregning og måling af omsætning i

henhold til IFRS og ÅRL.

Det er The International Accounting Standard Board (Herefter kun benævnt ”IASB”) som udsteder

de nye regnskabsstandard benævnt IFRS. IASB er organisation som har til formål at udstede

regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag på tværs af landegrænser. Dette sikre at virksomheder

har et fast og mere sammenligneligt regnskabsgrundlag på trods af, at regnskaber aflægges i

forskellige lande. Behovet for regnskabsstandarder, som går på tværs af landegrænser er vokset i

takt med den internationale globalisering, da virksomheder i større omfang har dattervirksomheder

på tværs af landegrænser. Derfor har det været vigtigt, at der udarbejdes en regnskabsstandard

som virksomhederne kan benytte for deres datterselskaber ligeledes. IASB og US Financial

Accounting Standards Board (Herefter kun benævnt “FASB) er de mest anerkendte og benyttet

organisationer når det gælder regnskabsstandarder. Da IASB’s og FASB’s regnskabsstandarder er

de mest benyttet har det også været vigtigt for de to organisationer at deres regnskabsstandarder

harmonisere med hinanden. Dette ses ved, at de i 2002 indgik en aftale omkring et

konvergensprojekt. Konvergensprojektet havde til formål at harmonisere deres

regnskabsstandarder med hinanden. Den seneste tilpasning ses ved IASB udstedelse af IFRS 15,

hvis formål var at harmonisere indregning og måling af omsætning under IFRS med FASB’s ASU

2014-0910

10 https://www.iasplus.com/en/projects/completed/other/iasb-fasb-convergence
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5.1.1 Redegørelse af IFRS 15

På baggrund af konvergensprojektet mellem IASB og FASB, udgav IASB i 2014 en ny

regnskabsstandard omkring indregningen af omsætning, denne fik navnet IFRS 1511. IFRS 15

trådte i kraft fra regnskabsåret 1. januar 2018, virksomheder har dog haft mulighed for at foretage

en førtidsimplementering af IFRS 15. Regnskabsstandarden IFRS 15 erstatter

regnskabsstandarderne og fortolkningsbidragene; IAS 11, IAS 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18

og SIC 3112.

Som beskrevet ovenfor så erstatter IFRS 15 en del tidligere regnskabsstandarder og

fortolkningsbidrag, mest væsentligt IAS 11 og IAS 18. IAS 11 og IAS 18 benyttes fortsat som
fortolkningsbidrag til ÅRL, hvilket er redegjort for i afsnit 5.2.1. Formålet med IFRS 15 er at

regnskabsstandarden skal benyttes på kontrakter med kunder. Renter og udbytter som tidligere

blev behandlet af regnskabsstandarden IAS 18 er blevet erstattet af andre regnskabsstandarder

som IFRS 9, IAS 17/ IFRS 16 og IFRS 413. Grundet opgavens afgræsning vil disse nye

regnskabsstandarder ikke blive redegjort yderligere. Med implementeringen af IFRS 15 har IASB

gjort den nye regnskabsstandard for indregning og måling af omsætning mindre omfattende end

den tidligere regnskabsstandard IAS 18.

Implementeringen af IFRS 15 vil ikke kun betyde mulige ændringer for virksomheder i forbindelse

med deres indregning og måling af omsætning. Den nye regnskabsstandard vil også ændre

måden, hvorpå virksomheder skal vurdere deres kontrakter med kunder. IFRS 15 baseres på en

femtrins model, hvortil der er markant flere regnskabsmæssige vurderinger, som virksomhederne

skal foretage end under de tidligere regnskabsstandard.

Som nævnt er der i henhold til IFRS 15 en femtrins model, som skal følges i forbindelse med

virksomhedernes fastlæggelse af, hvornår og om omsætningen kan indregnes, samt hvor stor en

andel af omsætningen som skal indregnes. Modellen benyttes til al omsætning, som er opstået fra

salg fra kontrakter med kunder. Det grundlæggende princip omkring indregning af omsætning i

henhold til IFRS 15, at det indregnes i takt med kontrollen af varer eller serviceydelser overføres til

køber14.

11 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-15-revenue-from-contracts-with-
customers/

12 https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/IFRS 15
13 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 9
14 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 12
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Figur 1; Kilde:  PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 1215.

I trin 1 skal virksomheden foretage en identifikation af kontrakten. Som det første skal

virksomheden vurdere om der eksistere en kontrakt med en kunde. IFRS 15 har præciseret en

definition af en kunde, som skal opfyldes. En kunde defineres i henhold til IFRS 15 som enten en

virksomhed eller privatperson, som køber en vare eller tjenesteydelse fra en sælgende

virksomhed16. En kontrakt defineres i henhold til IFRS 15 som en juridisk aftale mellem to eller flere

parter, som der er mulighed for at håndhæve. Derudover er det et krav at kontrakten er et udtryk

for der er indgået en aftale omkring forpligtelse og rettigheder mellem parterne. Vurderes det at

aftalen og kunden opfylder definitionerne på en kontrakt og en kunde, er der fem kriterier som skal

opfyldes for at kontrakten kan indregnes i henhold til IFRS 15.

Figur 2; Kilde:  PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 1317.

I henhold til IFRS 15 kan indregning af omsætning først foretages når en af parterne begynder at

opfylde deres forpligtelse i henhold til den indgået kontrakten. Derudover hvis kontrakten kan

opsiges uden nogen form for kompensation, kan denne heller ikke indregnes i henhold til IFRS 15.

I forhold til de fem kriterier ovenfor, så skal den indgået kontrakt altså være godkendt af begge

15 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 12
16 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 13
17 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 13-14
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partere samtidigt med de har en gensidigt forpligtelse til at opfylde deres del af aftalen. Der stilles

krav til at parternes rettigheder kan identificeres, det vil sige det skal fremgå af aftalen, hvornår

varerne eller serviceydelserne skal leveres til kunden. Derudover skal det være muligt i kontrakten

at identificere betalingsbetingelserne samtidigt med at kontrakten skal være af et

forretningsmæssigt indhold. Til det femte kriterie er det kun ved kontraktens indgåelse, at

virksomheden skal vurdere om de anser det for sandsynligt at kunden vil og kan foretage

betalingen i henhold til kontrakten. Vurderes det at forholdet ændres i løbet af kontraktens løbetid,

vil der i henhold til IFRS 15 ikke skulle foretages en tilbageførelse af den indregnet omsætning.

Der er derimod krav til at der foretages en hensættelse til tab på tilgodehavendet i henhold til IFRS

918.

Derudover indeholder IFRS 15 også kriterier omkring indregning af omsætningen, hvortil der er en

kombination af to eller flere kontrakter, dette bliver reguleret i henhold til IFRS 15.17. I forbindelse

med ændringer til kontrakten, ved eksempelvis en ny prisforhandling eller en tillægsordre, bliver

dette reguleret i henhold til IFRS 15 afsnit 20 og 2119.

Efter virksomheden har identificeret kontrakten i henhold til trin 1, skal virksomheden ved trin 2

foretage en identifikation af de eventuelle separate leveringsforpligtelser, som måtte fremgå af den

indgået kontrakt. Dette skal ikke ses som en sammenlægning af flere aftaler men derimod, at den

samme aftale kan indeholde flere forskellige leveringsforpligtelser til kunden. Der er i henhold til

IFRS 15 krav til at leveringsforpligtelserne skal opdeles separat således de indregnes i takt med de

bliver opfyldt. I forhold til om en aftale indeholder flere separate leveringsforpligtelser skal

nedenstående to betingelser i henhold til IFRS 15 afsnit 27 være opfyldt:

Figur 3; Kilde:  PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 2220.

Det første kriterie har til formål at se på elementerne i kontrakten. Hertil skal det vurderes om

kunden kan generere positive økonomiske pengestrømme, ved benyttelse af den leveret del eller

ved den leveret del i kombination af andre let tilgængelige ressourcer for kunden. Eksempelvis hvis

kunden modtager en dellevering og denne enkeltvis kan skabe økonomiske pengestrømme

18 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 14
19 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 17-19
20 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 22
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særskilt eller med let tilgængelige ressourcer som kunden selv har eller let kan anskaffe hos en

anden leverandør, så vurderes det første kriterie for at være opfyldt. Kriterie to går derimod på om

tilsagnet fra den sælgende virksomhed om deres ydelse i henhold til kontrakten kan adskilles og

derved ses separat i forhold til det samlede tilsagn i henhold til kontrakten. Det kan for en

virksomhed være kompliceret at vurdere om tilsagnet om en dellevering kan adskilles fra de øvrige

tilsagn i kontrakten. Derfor fremgår der under IFRS 15 afsnit 29 tre indikatorer på hvorvidt et tilsagn

binder flere varer eller serviceydelser sammen21.

Figur 4; Kilde:  PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 2322.

Virksomheden skal vurdere om der er en transformerende relation mellem de i kontrakten angivet

elementer eller om det er tale om en funktionel sammenhæng. Derudover skal virksomheden

vurdere om varen eller tjenesteydelsen består af ensartede varer eller tjenesteydelser.

Eksempelvis skal daglig rengøring af en kontorbygning kun opdeles som én leveringsforpligtelse

som skal indregnes over tid og ikke 365 forskellige leveringsforpligtelser. Dette fremgår af afsnit 22

i henhold til IFRS 15, hvortil der er en lempelse i forhold til salget af ensformige varer eller

serviceydelser kun skal behandles som én leveringsforpligtelse. Lempelsen indebærer at disse

leveres i henhold til det samme mønster hver gang til kunden23.

Efter virksomheden har identificeret kontrakten og de eventuelle separate leveringsforpligtelser i

henholdsvis trin 1 og trin 2, skal kontraktens samlede transaktionspris opgøres. Den samlede

transaktionspris opgøres hovedsageligt før indregningen af omsætningen. Dette skyldes at

omsætningen skal indregnes med de individuelle salgspriser med fordeling af en eventuel rabat.

21 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 22

22 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 23
23 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 23
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Transaktionsprisen kan defineres som det beløb som virksomheden ved levering af varer eller

tjenesteydelser opnår ret til24. Ved fastpriskontrakter er det forholdsvis nemt at fastlægge

transaktionsprisen, da der ikke vil være efterfølgende begivenheder som kan have indflydelse på

kontraktens transaktionspris. Det er for virksomheder mere komplekst at fastlægge

transaktionsprisen for en kontrakt, hvis den indeholder variable eller betingede vederlag. På

baggrund af opgavens afgrænsning foretages der ikke redegørelse af ikke-kontante betalinger eller

finansieringselementer, som kan have direkte påvirkning på kontraktens transaktionspris.

IFRS 15 beskriver et variabelt vederlag som eksempelvis en rabat, bonus osv. Betinget vederlag

beskrives i henhold til IFRS 15 som eksempelvis en kompensation i forbindelse med annullering

eller opsigelse af kontrakten. Formålet med et variabelt vederlag er, at virksomheden skal opgøre

det variable beløb som de opnår ret til i henhold til kontrakten.

I henhold til IFRS er der to metoder til at estimere det variable beløb, den mest sandsynlige værdi

eller den forventede værdi. Den mest sandsynlige værdi er karakteriseret ved at virksomheden

skal vurdere beløbet som der er størst sandsynlighed for at blive opfyldt. Den forventede værdi er

karakteriseret ved, at det er summen af de sandsynlige udfald, betegnet som de forskellige udfald

skal vægtes hver for sig, med udgangspunkt i hvor stor sandsynligheden er for de enkelte udfald.

De variable beløb vil kun skulle indregnes i den samlede transaktionspris såfremt virksomheden

vurdere at det er højst sandsynligt, at en ændring ikke vil kunne få effekt for den indregnede

omsætning25.

Når virksomheden har fastlagt den samlede transaktionspris i henhold til trin 3 skal

transaktionsprisen allokeres til de i trin 2 identificeret leveringsforpligtelser. I henhold til IFRS 15

skal allokeringen af transaktionsprisen foretages ud fra enkeltstående salgspriser for de

identificeret leveringsforpligtelser ved kontraktens indgåelse. Hvis det for virksomheden ikke er

muligt at identificere den selvstændige salgspris ud fra kontrakten, vil det påligge ledelsen, at de

skal foretage en estimering af den enkeltstående salgspris. Dette kan i henhold til IFRS 15

foretages i henhold til nedenstående tre metoder:

24 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 23

25 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 34



Side 21 af 84

Figur 5; Kilde:  PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 5126

Den justeret markedsværdi vil virksomheden skulle tage udgangspunkt i salgspriserne på det

marked de opererer på. Dette vil typisk ske ved virksomheden skelner til deres konkurrenters

priser og herefter foretager en korrektion af eventuelle virksomhedsdifferentierede forhold, som

påvirker salgsprisen.

Ved metoden kostpris plus avance opgør virksomheden omkostningerne de har haft til brug for

fremskaffelse af varer eller serviceydelsen. Herefter tillægges en passende avance set i forhold

virksomhedens normale avance og målgruppen for salget.

Den sidste metode finder yderst sjældent anvendelse, da denne kun vil skulle anvendes når

salgsprisen på en vare eller tjenesteydelse er svære eller usikre at opgøre. Metoden benyttes ved,

at man tager den samlede salgstransaktion i henhold til kontrakten og fratrækker de øvrige

leveringsforpligtelsers salgspriser, hvorefter man har et residual, som kan benyttes til indregning af

den sidste leveringsforpligtelse. Eventuelle variable salgspriser identificeret under trin 3 skal som

udgangspunkt fordeles i henhold til ovenstående i lighed med de almindelige salgstransaktioner.

Det femte og sidste trin i forhold til indregning af omsætning i henhold til IFRS 15 går på, at

omsætningen skal indregnes når eller i takt med at kontrollen af det solgte overgår fra sælger til

køber, og sælger derved opfylder deres leveringsforpligtelser i henhold til den indgået kontrakt.

Indregning af omsætning i henhold til IFRS 15 tager udgangspunkt i om kontrollen af en vare eller

tjenesteydelse er overgået til køberen, hvilket gør at den adskiller sig fra IAS 18, som gik på at

indregningen sker når fordele og risici er overgået til køberen. I henhold til IFRS 15 skal det fastlås

ved kontraktens indgåelse om kontrollen over varen eller tjenesteydelsen overgå til køberen over

tid eller på ét bestemt tidspunkt. Dette er afgørende for hvorledes omsætningen skal indregnes på

ét bestemt tidspunkt eller periodiseres over tid.

I henhold til IFRS 15 afsnit 35 er der opstillet et beslutningstræ, som skal hjælpe virksomhederne

med at vurdere, hvorledes omsætningen skal indregnes på et bestemt tidspunkt eller indregnes

over tid, i takt med den sælgende virksomhed opfylder deres leveringsforpligtelser som identificeret

under trin 2

26 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 51
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Figur 6; Kilde:  PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 5827

Det første kriterie i ovenstående beslutningstræ vedrører oftest på løbende tjenesteydelser.

Eksempelvis rengøring, som bestilles for et år, men som foretages dagligt, hvorfor dette ville skulle

indregnes over tid og ikke på et tidspunkt.

Det andet kriterie i beslutningstræet omhandler typisk entrepriseydelser, såsom opførelsen af et

hus, som sker på kundens grund. Hvilket betyder at kunden har kontrollen over det pågældende

aktiv i leveringsprocessen, hvorfor dette vil skulle indregnes over tid.

Det tredje kriterie relaterer sig til den alternative benyttelse af den leveret vare eller

tjenesteydelser. Hvis det ikke har en alternativ benyttelsesmulighed for virksomheden samt de er

berettiget til at modtage betalingen for det udførte arbejde, så vil det skulle indregnes over tid og i

takt med leveringsforpligtelserne opfyldelse.

Hvis ingen af de tre ovenstående kriterier opfyldes, så vil omsætningen skulle indregnes på ét

bestemt tidspunkt, da kontrollen over det solgte derfor overgår på ét bestemt tidspunkt.

5.1.2 Delkonklusion:

IFRS 15 var resultatet af et konvergensprojekt mellem IASB og FASB, som ønskede at strømline

regnskabsstandarden for indregning og måling af omsætning. IFRS 15 blev implementeret med

formålet om at præcisere de tidligere gældende regnskabsstandarder IAS 11 og IAS 18. IFRS 15

baseres på overførelse af kontrol af varer eller tjenesteydelser på ét bestemt tidspunkt eller over

tid. IFRS 15 definere en femtrins model, som skal benyttes af virksomheder til indregning og

måling af omsætning. Femtrins modellen baseres på, at opgøre de separate leveringsforpligtelser

og dertilhørende transaktionspriser for indgået kontrakter. Transaktionspris allokeres i henhold til

de identificeret leveringsforpligtelser i forbindelse med indregning af omsætning.

27 PWC: Indregning af omsætning efter IFRS 15, september 2017 s. 58
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5.2 Redegørelse af Årsregnskabsloven (ÅRL) generelt:

Afsnittet har til formål at redegøre for ÅRLs krav samt ændringerne siden årsregnskabslovens

implementering. Derudover vil afsnittet have fokus på indregning og måling af omsætningen i
henhold til ÅRL. Dette afsnit har samme opbygning som afsnittet 5.1 omkring IFRS. Redegørelsen

og viden opnået fra dette afsnit vil danne grundlag for analysen og vurderingen af forskelle mellem

indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS og ÅRL.

Årsregnskabsloven blev fremsendt som et lovforslag i 1981, hvorefter årsregnskabsloven og

årsregnskabsbekendtgørelsen trådte i kraft. ÅRL havde stort set været uændret indtil 2001,

hvorefter der blev fremsendt et lovforslag omkring modernisering af årsregnskabsloven set i

forhold til udviklingen i regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne blev i højere grad påvirket af den

generelle internationalisering, hvorfor det var vurderingen at årsregnskabsloven skulle afspejle den

stigende globalisering28. Dette medførte at fra 2001 blev IASB’s begrebsramme implementeret i

ÅRL, hvilket skulle sikre at årsregnskabsloven fortsat gav et retvisende billede for den ændret

regnskabsbruger. Den seneste markante ændring til årsregnskabsloven kom d. 21. maj 2015, hvor

Folketinget vedtog en ændring til ÅRL. Ændringen til årsregnskabsloven skyldes primært to

overordnet forhold, at De Europæiske regnskabsdirektiver var ændret, hvilket tvang Danmark til at

ændre årsregnskabslovens direktiver således at de overholder de nye Europæiske rammer. Det

andet forhold er en tilpasning af indregning og måling i ÅRL så det i højere grad tilpasses til de

gældende internationale regnskabsstandarder (IFRS). Ændringen af årsregnskabsloven skyldes i

lighed med ændringerne i 2001, at regnskabsbrugerne i højere grad er påvirket af den globale

internationalisering, hvilket stiller større krav til at årsregnskaberne også er forståelige i udlandet.

Årsregnskabsloven er en rammelov, hvilket muliggør at årsregnskaber, som aflægges efter ÅRL

kan suppleres med de internationale standarder, så længe disse ikke strider mod ÅRL.

Årsregnskabsloven har bevæget sig fra en præstationsorienteret teori til nu at være en mere

formueorienteret teori. Da årsregnskabsloven har et større fokus på det formueorienteret

regnskabskoncept gør det, at der stilles høje krav til indregningen og målingen af aktiver og

forpligtelser. Hvorimod loven indeholder få bestemmelser i forhold til indregningen og målingen af

omsætningen. I forhold til indregning og måling af omsætning har årsregnskabsloven

hovedsageligt en bestemmelse som vedrører at omsætningen skal indregnes i takt med den

28 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=88502
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indtjenes. Dette betyder at indregningen af omsætningen i høj grad vil være baseret på

fortolkningsbidrag til ÅRL. 29

5.2.1 Indregning af omsætning I henhold til ÅRL (IAS 11 & 18):

Indregning af omsætning under ÅRL kan ske i henhold til et forholdsvist begrænset antal

bestemmelser. Opgaven vil primært tage afsæt i fortolkningsbidragene IAS 11 og IAS 18. IAS 11

omhandler indregning og måling af omsætning fra entreprisekontrakter30, mens IAS 18 omhandler

indregning og måling af omsætning fra salg af varer og tjenester ydelser, samt indtægter fra

udbytte, licenser og royalties31.

I henhold til ÅRL er indtægter defineret i bilag 1 som ”stigninger i økonomiske fordele i

regnskabsperioden i form af tilgange eller værdistigninger af aktiver eller fald i forpligtelser, som vil

medføre stigninger under egenkapitalen, dog ikke indskud fra ejere som ikke defineres som

indtægter i henhold til ÅRL”32. Ved indtægter forstås i henhold til begrebsrammen at dette vedrører

omsætning og gevinster. I henhold til omsætningen er dette defineret i ÅRL bilag 1 som
”salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære

aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, som er direkte forbundet med

salgsbeløbet”33.

I henhold til ÅRL er kriteriet for indregning af omsætning, at det kan måles pålideligt. Derudover

skal indtægter indregnes i takt med de tjenes, medmindre virksomheden har indtægter som følger

produktionsmetoden.

IAS 11

Årsregnskabsloven har ikke nogle specifikke bestemmelser som skal benyttes i forbindelse med

indregningen af omsætning fra entreprisekontrakter. ÅRL kræver kun at omsætningen skal

indregnes i takt med det indtjenes. Bemærkningerne til loven kræver at de kontrakter som opfylder

kriterierne for en entreprisekontrakt skal indregnes i henhold til produktionsmetoden. Hertil kan IAS

11 benyttes som fortolkningsbidrag.

29 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 s. 486

30 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19, Kapitel 30 s. 511

31 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19, Kapitel 29 s. 486

32 Årsregnskabslovens Bilag 1, C 12

33 Årsregnskabslovens Bilag 1, C 13
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Der er i henhold til ÅRL lempelsesregler i forhold til virksomheder i regnskabsklasse B, som kan

vælge at indregne entreprisekontrakter i henhold til salgsmetoden i stedet for produktionsmetoden.

I forhold til vores opgave og den foretaget afgræsning vil denne lempelse ikke være relevant at

redegøre yderligere, da analysen vil blive foretaget på virksomheder, som aflægger regnskab i

henhold til IFRS og derved ikke har mulighed for at benytte lempelsen.34

I henhold til IAS 11 bliver en entreprisekontrakt defineret som en ”individuelt forhandlet kontrakt

mellem sælger og køber vedrørende anlæg, opførelse eller bygning af et givet aktiv. Det kunne

eksempelvis være opførelsen af en bro, vej eller skib”.35 Det er ligeledes præciseret i IAS 11 at en

kontrakt vedrørende tjenesteydelser også kan være en entreprisekontrakt, som derved skal

indregnes i henhold til IAS 11. Kendetegnet ved entreprisekontrakter som skal indregnes i henhold

til IAS 11 vil være en ydelse eller aktiv, hvortil der er høj grad af kompleksitet forbundet ved den

leveret ydelse eller opførelse.

I forhold til indregningen af entreprisekontrakter i henhold til IAS 11 omhandler dette, at

entreprisekontrakten skal være individuelt forhandlet mellem køber og sælger. Det er i praksis

kendetegnet ved at aktivet som sælges skal være tilpasset til kundens behov eller kunden skal

have haft mulighed for at sætte deres personlige præg på det opførte aktiv. Det solgte produkt skal

vurderes at være en specialvarer og ikke en standardvare. Det er samme krav der gør sig

gældende i forhold til tjenesteydelser i henhold til IAS 1136. Kravene under IAS 11 i forhold til, at en

kontrakt kan betegnes som en entreprisekontrakt kan opgøres i nedenstående fire punkter

Figur 7; Kilde: EY: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 Kapitel 30, s. 513” 37

34 EY Indsigt i årsregnskabsloven Kapitel 29, s. 498
35 PWC: Regnskabshåndbogen 2019 s. 360

36 PWC: Regnskabshåndbogen 2019, kapitel 5, s. 360

37 EY: Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 s. 513
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Hvis de ovenfor fire nævnte kriterier er opfyldt vil salgskontrakten skulle indregnes som en

entreprisekontrakt i henhold til produktionsmetoden under IAS 11. Omsætningen skal derved

indregnes i takt med det aftalte arbejde udføres. Der kan i aftalen mellem køber og sælger også

være indgået aftaler omkring eksempelvis service, dette vil skulle blive behandlet som en separat

salgstransaktion.

Opfylder salgskontrakt ikke kriterierne for en entreprisekontrakt i henhold til IAS 11, vil

salgskontrakten skulle indregnes som salg af tjenesteydelser eller salg af varer i henhold til IAS 18,

som er omtalt i ovenstående afsnit.

Vurderes det at udfaldet af den indgået entreprisekontrakt kan opgøres pålideligt, skal den

tilsvarende omsætning måles ved brug af færdiggørelsesgraden. Det er færdiggørelsesgraden

som er afgørende for indregningen af omsætningen af entreprisekontrakten.

Færdiggørelsesgraden benyttes til at opgøre andelen af salgskontrakten som kan indregnes som

omsætning. I forbindelse med vurderingen af om resultatet kan måles pålideligt skal følgende fire

kriterier for fastpriskontrakter være opfyldt:

Figur 8; Kilde: EY: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 Kapitel 30, s. 517-18” 38

Hvis det ikke er muligt for virksomheden at måle udfaldet af den indgået entreprisekontrakt

pålideligt, så må der ikke indregnes en fortjeneste på den indgået entreprisekontrakt. Derudover

hvis det vurderes sandsynligt at virksomheden vil have fremtidige omkostninger, som overstiger

den fremtidig omsætning så skal dette forventede tab indregnes i resultatopgørelsen ved det

tidspunkt dette konstateres.

38 EY: Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 s. 517-18
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I henhold til IAS 11 er der opstillet følgende tre metoder til opgørelsen af færdiggørelsesgraden for

den gældende salgskontrakt:

Figur 9; Kilde: EY: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 Kapitel 30, s. 518” 39

Anvendes den første metode, skal virksomheden have et opdateret budget over de samlede

estimerede omkostninger for færdiggørelsen af salgskontrakten. Det er derfor vigtigt at

virksomheden på indregningstidspunktet har et opdateret budget, som tager højde for eventuelle

ændringer til kontrakten eller andre forhold som har påvirket de forventede omkostninger til

færdiggørelsen. De to sidste metoder tager udgangspunkt i virksomheden vurdere stadiet for

arbejdet og sammenholder det med kontrakten og herefter vurdere til en færdiggørelsesgrad af

projektet som skal benyttes til indregning af omsætning.

IAS 18

IAS 18 benyttes som fortolkningsbidrag til indregning af bestemte typer af omsætning herunder

salg af varer, salg af tjenesteydelser og indtægter fra renter, royalties og udbytte. I denne opgave

vil der som nævnt i afgrænsningen kun tages udgangspunkt omsætning fra salg af varer og

tjenesteydelser, hvorfor de øvrige indtægter ikke vil blive behandlet yderligere. IAS 18 er et

fortolkningsbidrag til ÅRL som benyttes til indregning og måling af omsætning. Man har dette

fortolkningsbidrag som følge af den væsentlige regnskabsmæssige problemstilling er, hvordan

omsætningen skal indregnes og måles. Der pålægger virksomhedens ledelse et stort krav til at de

for, hver enkelt omsætningsstrømme skal vælge det fortolkningsbidrag som giver det mest

retvisende billede for virksomhedens omsætning.

39 EY: Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19 s. 518
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I forhold til indregning af omsætning i årsregnskabet er der angivet en tre-trins model i ÅRL, som

skal benyttes i forbindelse med indregningen40.

Trin 1 Identifikation af salgsaftalens komponenter

Trin 2 Allokering af vederlag

Trin 3 Indregning af omsætning

Figur 10; Kilde: EY: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2018/1941 ” samt egen tilpasning.

I forhold til trin 1 er det væsentligt at identificere selve salgsaftalen som virksomheden har indgået

med en kunde. Dette skyldes at omsætningen skal indregnes på baggrund af den indgået

salgsaftales komponenter. Det er derved vigtigt at vurdere om salgsaftalen er en enkelt

salgstransaktion eller om denne skal opdeles i flere salgstransaktioner. I forbindelse med

vurderingen af, hvorvidt salgsaftalen kan ses som én samlet transaktion eller skal ses som

separate salgstransaktioner er der flere forskellige vurderinger som virksomheden skal foretage i

forhold til indregningen af salgsaftalen.

Ved virksomhedens vurdering af om salgsaftalen kan ses som én salgstransaktion eller skal deles

op i flere særskilte salgstransaktioner, er der flere forhold som virksomheden skal tage stilling til.

En salgsaftale vurderes at have særskilte salgstransaktioner, hvis transaktionerne har en

selvstændig værdi for kunden, samt at dagsværdien kan opgøres pålideligt for hver delkomponent.

Derudover skal det vurderes, at leveringen af de endnu ikke leverede komponenter er sandsynlige

samt at de er under sælgerens kontrol. Opfyldes kriterierne vurderes salgsaftalen at have særskilte

salgstransaktioner.

Ved trin 2 skal det samlede vederlag fra den indgået salgsaftale allokeres. Det er derved relevant

om det i trin 1 er blevet vurderet, hvorvidt salgsaftalen skal ses som én samlet eller flere særskilte

salgstransaktioner. Vurderes salgsaftalen at indeholde flere særskilte salgstransaktioner skal

vederlaget allokeres ud til de særskilte salgstransaktioner.

Virksomhederne har to metoder til, hvordan salgsaftalens vederlag skal allokeres; den relative

dagsværdimetode og residualmetoden. I forhold til den relative dagsværdimetode vil det samlet

vederlag i salgsaftalen blive fordelt ud fra en forholdsmæssige andel ud fra værdien af de særskilte

40 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19, Kapitel 29 s. 489

41 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2018/19, Kapitel 29 s. 489
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salgstransaktioner i salgsaftalen. I forhold til residualmetoden skal virksomheden først opgøre

dagsværdien af alle de ikke leverede salgstransaktioner, som indgået i den samlede salgsaftale.

Herefter tages forskellen mellem de opgjorte dagsværdier for de ikke leverede salgstransaktioner

og det samlede vederlag i henhold til salgsaftalen. Forskellen allokeres til de salgstransaktioner

som er leveret.

Virksomhedens valg af allokeringsmetode har indflydelse på indregning og måling af omsætning,

da der som redegjort ovenfor er forskelle mellem de to metoder. Ved benyttelse af den relative

dagsværdimetode vil det være en mindre del af virksomhedens omsætning fra salgsaftalen, som

bliver udskudt sammenholdt med residualmetoden. Virksomhedens valg af allokeringsmetode skal

beskrives i virksomhedens anvendt regnskabspraksis. Metoden skal anvendes konsistent

fremadrettet, det vil derfor ikke være muligt for virksomheden at skifte frem og tilbage mellem

metoderne.

Ved trin 3 skal virksomhedernes omsætningsstrømme vurderes. Som nævnt i afgrænsningen vil

opgavens fokus være på salg af varer og tjenesteydelser, hvorfor det kun vil være disse to

omsætningsstrømme som vi vil redegøre for med udgangspunkt i trin 3. Omsætningen skal først

indregnes når aktiviteten, som kan henføres til omsætningen er udført og de øvrige

indregningskriterier er opfyldt.

Omsætning fra salg af varer kan først indregnes i henhold til IAS 18 når ovenstående

indregningskriterier samt nedenstående fem kriterier er opfyldt:

Figur 11; Kilde: PWC: ”Regnskabshåndbogen 2019 s. 348”42

De fem kriterier ovenfor skal være opfyldt for at der i henhold til IAS 18 og fortolkningsbidraget kan

foretage indregning af omsætning fra salg af varer. De fem kriterier kan opdeles i to undergrupper.

Den første undergruppe indeholder indregningskriterier 1 og 2, indregningskriterierne går på at

42 PWC Regnskabshåndbogen 2019 s. 348



Side 30 af 84

risikoen er overgået til køber. Dernæst kan indregningskriterierne 3,4 og 5 opdeles i en

undergruppe. Denne undergruppe omhandler målingen af omsætningen, altså om omsætningen,

som kan henføres til salget kan opgøres pålideligt og at de økonomiske fordele vil tilgå sælgeren.

I lighed med salg af varer, benyttes IAS 18 som fortolkningsbidraget for indregning og måling af

omsætning fra salg af tjenesteydelser i henhold til ÅRL. Der er ligeledes specifikke

indregningskriterier for salg af tjenesteydelser, som skal være opfyldt for at der kan foretages

indregning af omsætningen. De fire indregningskriterier er oplyst nedenfor og yderligere behandlet:

Figur 12; Kilde: PWC: ”Regnskabshåndbogen 2019 s. 352”43

I lighed med indregningskriterierne specifikt for salg af varer skal omsætningen kunne måles

pålideligt og der skal være overvejende sandsynlighed for, at de økonomiske fordele, som kan

henføres til salget vil tilgå sælgeren. Indregningskriterie 3 afviger fra salg af varer, da

salgstransaktionens færdiggørelsesgrad skal kunne måles pålideligt. Det vil betyde at indregning af

omsætning skal foretages i takt med arbejdet leveres, hvilket også bliver betegnet som

produktionsmetoden.

Ovenfor er indregningen af omsætning i henhold til IAS 18 redegjort, derudover er der ligeledes

krav til at der skal foretages måling af omsætning. Vi vil nedenfor redegøre for måling af

omsætning i henhold til IAS 18.

Måling af omsætning skal foretages til dagsværdi. Dette vil i langt størstedelen af alle salg være

det aftalte beløb i henhold til salgsaftalen44. Ligeledes specificere ÅRL særlige bestemmelser for

måling af omsætning, som kan henføres til byttetransaktioner eller længere kredittid uden en

tilsvarende rentetilskrivning. Vi har i vores opgave valgt at afgrænse os fra dette, hvorfor det ikke

redegøres yderligere.

43 PWC Regnskabshåndbogen 2019 s. 352
44 EY Indsigt i årsregnskabsloven Kapitel 29, s. 501
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5.2.2 Delkonklusion:

Årsregnskabsloven er en begrebsramme, som benyttes i forbindelse med danske virksomheders

aflæggelse af årsregnskaber. ÅRL blev revurderet i 2001, hvor IASB’s begrebsramme blev

implementeret som fortolkningsbidrag. Indregning og måling af omsætning foretages primært i

henhold til regnskabsstandarderne og fortolkningsbidragene IAS 11 og IAS 18. IAS 11 anvendes

udelukkende på kontrakter, som opfylder definitionen på entreprisekontrakter. Indregningen af

omsætning under IAS 11 foretages i henhold til produktionsmetoden. IAS 18 anvendes på

kontrakter, som ikke opfylder kriterierne for indregning efter IAS 11. Indregningen af omsætning

under IAS 18 foretages i henhold til tretrins modellen. Tretrins modellen benyttes i forbindelse med

salg af varer eller tjenesteydelser, hvor indregningen kan foretages i henhold til produktions- eller

salgsmetoden.
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5.3 Redegørelse af bevæggrundene bag implementering af IFRS 15:

I takt med den øget globalisering har der været et ønske fra virksomhedernes side om større

ligheder mellem de internationale regnskabsstandarder. Det har resulteret i et konvergensprojekt

mellem de to største og mest anerkendte organisationer IASB og FASB. Konvergensprojektet har

siden starten af 2002 givet en større lighed mellem organisationernes regnskabsstandarder IFRS

og US GAAP. I 2009 indledte de en diskussion omkring udarbejdelse af en ny regnskabsstandard

for indregning og måling af omsætningen. Det blev foretaget for at forbedre og præcisere de

udfordringer virksomhederne havde ved indregningen og målingen af omsætningen i henhold til de

daværende regnskabsstandarder. IASB havde et ønske om at erstatte IAS 11 og IAS 18, da de

indeholdte flere udfordringer. De var for kompliceret at anvende for regnskabsaflæggerne, hvis

kontrakterne indeholdte mere komplekse transaktioner45. FASB havde et ønske om en mere enkelt

og strømlinet regnskabsstandard for indregning og måling af omsætning. Deres daværende

regnskabsstandard bestod af mere end hundrede fortolkningsbidrag, som var specifikke for enkelte

markeder.

Samarbejdet mellem IASB og FASB resulterede at IASB udstedte IFRS 15 mens FASB udstedte

ASU 2014-09, som begge bygger på samme model for indregning og måling af omsætning. De to

organisationer sikrede med de nye regnskabsstandarder en ensformige metode for indregning og

måling af omsætning. Dette sikre at virksomheder som aflægger regnskab efter henholdsvis IFRS

og US GAAP var sikre på at indregning og måling af omsætning bliver foretaget efter de samme

retningslinjer46.

En anden bevæggrund for IASB til at udarbejde IFRS 15 var et ønske om at eliminere svagheder

ved de eksisterende regnskabsstandarder IAS 11 og IAS 18. Det var især regnskabsstandarden

IAS 18, som IASB mente havde behov for at blive præciseret. Udfordringerne ved IAS 18 var at,

den fokuserede på forekomsten af kritiske begivenheder frem for ændringer i aktiver og passiver.

Dette mente IASB resulterede i, at der var posteringer som ikke opfyldte definitionerne af aktiver

og passiver, men som stadig blev indregnet som omsætning. Derudover var en anden udfordring

ved IAS 18, at når en kontrakt indeholdte flere leveringsforpligtelser så var der ikke et endegyldigt

svar på, hvorledes kontraktens indhold skulle opdeles i separate leveringsforpligtelser og allokering

45

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FProject%20Documents%
2F111%2FDP_PreliminaryViewsRevenueRecognition1208.pdf

46 https://www.iasplus.com/en-us/standards/ifrs-usgaap/revenue
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af transaktionsprisen47. Hensigten med IFRS 15 er, at det er virksomhedernes rettigheder og

forpligtelser, som er afgørende set i forhold til den regnskabsmæssige behandling af kontrakter

med kunder i stedet for kontraktens opbygning.

5.3.1 Delkonklusion:

På baggrund af ovenstående redegørelse konkluderes, at den øget globalisering har medført et

behov for sammenlige internationale regnskabsstandarder. Det har resulteret i, at IASB og FASB

har indgået i et konvergensprojekt omkring udarbejdelse af sammenlige regnskabsstandarder.

Konvergensprojektet resulterede i udstedelserne af IFRS 15 fra IASB samt ASU 2014-09 af FASB

som begge til formål at præcisere metoderne for indregning af omsætning fra kontrakter med

kunder. IASB havde med implementeringen af IFRS 15 ligeledes et ønske om at eliminere

svagheder ved regnskabsstandarden ISA 18. Svagheden ved ISA 18 bestod primært af at

posteringer, som ikke opfyldte definitionen på aktiver og passiver kunne indregnes som

omsætning. En yderligere svaghed ved ISA 18 var, at der i nogle tilfælde var kontrakter, som

indeholdte flere leveringsforpligtelser som ikke kunne identificeres. Det kan konkluderes at

implementeringen af IFRS 15 har medført at retningslinjerne for indregning og måling af

omsætning er blevet præciseret.

47 https://www.efrag.org/Activities/111/IFRS-15-Revenue-from-Contracts-with-Customers-discussion-
paper
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6 Analyse

6.1 Komparativ analyse mellem IFRS 15 og ÅRL (IAS 11 & 18):

Ovenstående redegørelse, redegør for indregning- og målingskriterierne i henhold til IFRS og ÅRL.

Vi vil derfor foretage en komparativ analyse af de væsentligste elementer i henholdsvis IFRS 15,

IAS 11 og IAS 18. For regnskabsstandarderne gælder det at de primært har deres fokus på det

formueorienteret paradigme.48 De overordnede forskelle mellem IFRS 15, IAS 11 og IAS 18, er at

regnskabsstandarden IFRS 15 er mere fyldestgørende og konkret i forbindelse med indregningen

og målingen af omsætning. Regnskabsstandarden under ÅRL IAS 11 og IAS 18 er mere simple og

begrænset i forhold til indregning af omsætning. En af de væsentligste forskel mellem indregning

af omsætning mellem IFRS og ÅRL ses ved regnskabsstandarden IAS 18 set i forhold til IFRS 15.

Vi vil derfor i vores analyse fokusere primært på forskellen mellem indregningen i henhold til IFRS

15 og under ÅRL i henhold til IAS 18. Den mest signifikante forskel mellem indregning af

omsætning ses ved, at IFRS 15 baseres på en femtrins model, hvorimod IAS 18 baseres på en

tretrins model. Vi vil derfor analysere forskellene og lighederne mellem de to modeller.

Trin 1 i IFRS 15 forudsætter at virksomheden skal identificere kontrakten. Det pålægger

virksomheden, at de skal tage stilling til hvorvidt der foreligger en aftale og om den overholder

kravene og definitionen af en aftale i henhold til IFRS 15. Dette indebærer at kontrakten skal være

en juridisk aftale, som kan håndhæves. I forhold til indregningen under IAS 18, er der ikke et punkt,

hvor der skal tages stilling til at identificere kontrakten og dens indhold. Dette trin under IFRS 15

sikre, at der bliver taget stilling til den indgået kontrakt mellem køber og sælger.

Trin 2 i modellen til IFRS 15 følger tildels de samme principper som trin 1 efter ÅRL, dog kan det

nævnes at trinet under IFRS 15 er mere konkret og fyldestgørende i forhold til identifikationen af

separate leveringsforpligtelser. Identifikationen af separate leveringsforpligtelser er en af de

væsentligste forhold ved indregningen i henhold til IFRS 15. Det er denne identifikation som bliver

benyttet i det videre forløb ved allokeringen af transaktionsprisen. Derfor ved en mere konkret og

fyldestgørende ramme for, hvordan separate leveringsforpligtelser skal identificeres øges

sikkerheden for, at omsætning indregnes korrekt i forhold til de enkelte leveringsforpligtelser.

Trin 3 i modellen til IFRS 15 påhviler virksomheden, at de skal opgøre kontraktens samlede

transaktionspris, hvilket ikke er indeholdt i tretrins modellen i henhold til ÅRL. Det ekstra trin i

henhold til IFRS 15 sikre, at virksomheden vurdere om kontrakten indeholder variable vederlag,

som skal indregnes i den samlede transaktionspris. Dette betyder at opgørelsen i henhold til IFRS

48 Elling O. Jens, Finansiel Rapportering – teori og regulering s. 44.
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15 er mere konkret end i henhold til tretrins modellen under ÅRL. ÅRL fokusere primært på at

transaktionsprisen skal være opgjort til dagsværdien. Hvorimod i henhold til IFRS 15 er der to

metoder til at opgøre om kontrakten indeholder variable vederlag; den forventede værdi eller den

mest sandsynlige værdi.

Trin 4 i modellen til IFRS 15 følger tildels trin 2 i modellen under ÅRL. I henhold til IFRS 15 er der

tre metoder, hvor der i henhold til ÅRL kun er to metoder til brug for allokeringen af

transaktionsprisen ud på de i trin 2 under IFRS 15 og trin 1 under ÅRL identificeret

leveringsforpligtelser. De enkelte metoder under IFRS 15 er mere konkrete og fyldestgørende i

forhold til de to metoder under ÅRL. I henhold til IFRS 15 er der tre metoder, hvorfor der vil være

større sandsynlighed for at virksomhederne, kan finde en metode som passer bedst til deres

virksomhed.

Trin 5 i modellen til IFRS 15 er stort set identisk til trin 3 under ÅRL. Hertil er opbygningen og

reglerne til indregningen nogenlunde ens. Ligeledes som med de andre trin er der forskelle mellem

IFRS 15 modellen og ÅRL modellen. Dette kommer til udtryk ved, at i henhold til IFRS 15 er fokus

på indregningen skal foretages når kontrollen af varen eller tjenesteydelsen er overgået til køber. I

henhold til ÅRLs model foretages indregning af omsætning når risici og fordele er overgået til

køber. Trin 5 omhandler ligeledes at indregningen skal foretages på ét bestemt tidspunkt eller over

tid, mens ÅRL først opdeler omsætningen i henholdsvis salg af varer og salg af tjenesteydelser,

hvortil der er forskellige kriterier for indregning. Forskellene ligger derved i vurderingen om

indregningen skal foretages i henhold til salgsmetoden eller produktionsmetode. Denne vurdering

har stor betydning for de enkelte virksomheder da der er store forskelle i indregnings tidspunkterne
og derved kan få betydning for periodiseringen af omsætningen. Under afsnit 6.2.7 og 6.3.4 vil vi

analysere nærmere på forskellene mellem indregningen af omsætning i henhold til IFRS 15, IAS

11 og IAS 18.

6.1.1 Fordele og ulemper ved implementering af IFRS 15:

Fordelene ved IFRS 15 er at regnskabsstandarden er mere konkret og fyldestgørende i forhold til

IAS 11 og IAS 18 i henhold til ÅRL. IFRS 15 er ligeledes mere konkret og fyldestgørende i forhold

til, hvordan omsætning skal indregnes, hvilket fører til at indregningen vil indeholde færre

vurderinger/skøn af ledelsen. Dette sikre et mere retvisende og ensformigt billede af omsætningen

på tværs af virksomhederne.

Ulemperne ved IFRS 15 er, at den stiller større krav til virksomhedens opgørelse og vurderinger af

kontrakter med kunder. Dette betyder, at der vil være mere arbejde for virksomheden i at vurdere
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de enkelte kontrakter og opgøre de enkelte leveringsforpligtelser, som måtte fremgå af

kontrakterne.

Introduktion til casestudier for HusCompagniet og SimCorp

I afsnit 6.2 og 6.3 vil vi analysere forskelle ved indregning og måling af omsætning i henhold til

IFRS og ÅRL. Afsnittene vil tage afsæt i de fiktive opstillede kontrakter for HusCompagniet og

SimCorp. Vi vil hertil foretage en analyse af, hvordan kontrakterne skal indregnes i henhold til IFRS

og ÅRL. Herunder foretages en komparativ analyse, som har til formål at vise forskelle og ligheder

mellem indregning af omsætning.

6.2 Casestudie for HusCompagniet

6.2.1 Virksomhedsintroduktion HusCompagniet

Caseopgaven er baseret på virksomheden HusCompagniet A/S (Herefter benævnt

”HusCompagniet”). HusCompagniet er resultatet af sammenlægningen af Interbyg og FM-søkjær

der i 2010 blev fusioneret og nu agerer under navnet HusCompagniet. HusCompagniet opererer i

henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland. HusCompagniet ejes af den nordiske kapitalfond

EQT. HusCompagniet har mere end 40 års erfaring inden for bygning og opførsel af huse og

opfører hvert år mere end 1900 huse rundt omkring i norden.49

Den konsoliderede årsrapport for HusCompagniet aflægges efter IFRS og dertilhørende

bestemmelser for regnskabsklasse stor C. Den konsoliderede årsrapport består af ti selskaber

hvoraf seks af dem er lokaliseret i Danmark, tre i Sverige og ét i Tyskland. HusCompagniets

primære aktivitet er at bygge og sælge familie huse i Danmark, Sverige og Tyskland. 50

HusCompagniet har I deres konsoliderede årsrapport for regnskabsåret 2017 en omsætning på

3,064 mia. kr., årets resultat udgør 166 mio. kr. samt en egenkapital på 1,285 mia. kr. Det fremgår

af den konsoliderede årsregnskab at HusCompagniet har været overskudsgivende siden 2013.

HusCompagniet har for regnskabsåret 2017 ikke førtidsimplementeret IFRS 15, hvorfor

indregningen foretages i henhold til IAS 11 og IAS 18.

I det kommende afsnit analyseres og foretages beregningseksempler, der har til formål at belyse

forskellene ved indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS og ÅRL. Formålet med

analysen samt regneeksemplerne er at analysere forskelle mellem IFRS 15, IAS 11 og IAS 18.

Regneeksemplerne finder anvendelse for en tre årig periode fra 2018-2021. Forskellene vil

49 https://www.huscompagniet.dk/om-os/historie/
50 HusCompagniet Årsrapport 2017
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opsummeres i en tabel, der viser de forskellene mellem indregning og måling af omsætning efter

henholdsvis IFRS og ÅRL.

6.2.2 Indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS 15:

I takt med at IFRS 15 implementeres fra 1. januar 2018, vil HusCompagniet skulle opgøre den

samlede effekt af IFRS 15 og præsentere dette i årsregnskabet for 2018. Årsregnskabet for 2018

er det første regnskab, hvor HusCompagniet skal opgøre de reelle effekter at implementeringen af

IFRS 15, da de ikke har førtidsimplementeret IFRS 15.

Vi vil nedenfor analysere på femtrins modellen som er redegjort for i afsnit 5.1.1, analysen vil tage

afsæt i den opstillede kontrakten for HusCompagniet vedlagt i bilag 1

Som det første trin i femtrins modellen skal det sikres, at der forekommer et reelt

indregningsgrundlag. Vi har i forbindelse med identifikationen af indregningsgrundlaget analyseret

de i redegørelsen beskrevet fem kriterier for, hvordan indregningsgrundlaget identificeres.

Sælger (Herefter benævnt ”HusCompagniet”) samt køber (Herefter benævnt ”Egon Hansen”) har

godkendt og tilkendegivet deres godkendelse ved at underskrive den udarbejdet kontrakt

vedrørende opførsel af typehus. Vi har vurderet parternes rettigheder til at underskrive og levere

den identificerede ydelse. HusCompagniets salgschef har underskrevet, hvortil vi antager at han

har den fornødne viden og myndighed til at underskrive kontrakten på vegne af HusCompagniet.

Egon Hansen skriver under på egne vegne, da huset skal opføres på hans grund og købet

foretages som privatperson. Det antages, at der forud for underskriften er foretaget et grundigt

forarbejde for at sikring af finansieringen i forbindelse med købet. Betalingsbetingelserne er

identificeret og fremstår klart i den udarbejdet kontrakt. Egon Hansen skal betale 2.500.000 kr. ved

nøgleoverdragelsen d. 1. juli 2020. Kontrakten indeholder udelukkende forretningsmæssigt

indhold, hvilket fremgår ved kontrakten vedrører opførelse af typehus. Det antages, at der er

foretaget det fornødne kreditcheck inden aftalens indgåelse, samt opnået en særskilt og

uafhængig bekræftelse fra banken af købers kreditvurdering.

Det vurderes på baggrund af ovenstående analyse af trin 1 at indregningsgrundlaget kan

identificeres, hvorfor kontrakten kan analyseres i henhold til trin 2.

Trin 2 har til formål at identificerer de separate leveringsforpligtelser. Kontrakten mellem

HusCompagniet og Egon Hansen indeholder én leveringsforpligtelse, som i kontrakten er

beskrevet som et færdigt typehus opført på Egon Hansens grund.

I henhold til kontrakten skal huset overdrages den 1. juli 2020, hvilket anses som værende

HusCompagniets eneste leveringsforpligtelse til Egon Hansen.
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Trin 3 har til formål at identificerer opgørelsen af kontraktens samlede transaktionspris. Som

analyseret i forbindelse med trin 2 forekommer der kun én levering, hvortil betalingen af den

samlede kontraktpris sker ved nøgleoverdragelse til Egon Hansen. Den samlede kontraktpris

fremgår af kontrakten til at udgøre 2.500.000 kr. for opførelsen af ét typehus som HusCompagniet

leverer til Egon Hansen den. 1. juli 2020.

Såfremt kontrakten havde indeholdt boder, erstatning eller lignende, ville det være nødvendigt at

identificerer disse i forbindelse med trin 3. Det vil ikke kunne opgøres én til én idet det faktiske

beløb ikke altid er kendt ved eksempelvis dagsbøder. Det vil her være nødvendigt for

HusCompagniet at vurdere på baggrund af tidligere byggerier.

Trin 4 har til formål at identificerer og opgøre allokeringen af transaktionsprisen til de identificerede

leveringsforpligtelser. Der er i forbindelse med trin 2 identificeret én leveringsforpligtelse for

HusCompagniet, hvilket består af det færdigbyggede typehus, som skal opføres på Egon Hansens

grund og med nøgleoverdragelsen den 1. juli 2020. Den samlede transaktionspris er i henhold til

trin 3 opgjort til at udgøre 2.500.000 kr.

Da HusCompagniet udelukkende har én leveringsforpligtelse til Egon Hansen og den samlede

transaktionspris udgør 2.500.000 kr., vil den allokerede transaktionspris for det færdigbyggede

typehus udgøre 2.500.000 kr.

Trin 5 har til formål at identificerer og opgøre indregningen af omsætning som foretages i

forbindelse med at leveringsforpligtelserne opfyldes.

For at analysere om omsætningen skal indregnes over tid eller på ét bestemt tidspunkt, skal
beslutningstræet vedlagt som figur 6 i afsnit 5.1.1 benyttes. Beslutningstræet opstiller tre kriterier,

som skal vurderes for at identificere om omsætningen skal indregnes løbende eller på ét bestemt

tidspunkt. Nedenfor har vi benyttet beslutningstræet for den opstillede kontrakt.

I forhold til kriterie 1 har kunden ikke mulighed for at modtage eller forbruge dele af den samlede

leveringsforpligtelse. Leveringen som er opførelse af et typehus, vil kun være anvendeligt i det

omfang det er fuldt opført.

Det fremgår i kontrakten at HusCompagniet skal opføre et typehus for Egon Hansen på Egon

Hansens erhvervet grund. Der er tale om at HusCompagniet opfører et aktiv som kunden

kontrollere, idet det bliver bygget på kundens grund. Derved anses den indgået kontrakt at opfylde

det andet kriterie i beslutningstræet.
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Aktivet som er under opførsel har ingen alternativ brug for HusCompagniet, da det bliver opført på

Egon Hansens grund. Aktivet kan derfor udelukkende bruges af Egon Hansen, idet aktivet befinder

sig på hans grund.

Derudover fremgår det i kontrakten, at hvis Egon Hansen opsiger kontrakten under opførslen af

typehuset, er køber forpligtet til at betale for sælgers allerede afholdte omkostninger og

dertilhørende mark-up.

På baggrund af ovenstående analyse af beslutningstræet under trin 5 vedrørende indregning af

omsætning, vurderes det at kriterierne for indregning over tid er opfyldt i både kriterie 2 og 3.

6.2.3 Beregningseksempler på indregning af omsætning i henhold til IFRS 15:

I dette afsnit vil vi foretage beregningseksempler på, hvordan omsætning i henhold til IFRS 15 skal

indregnes over tid.

Det har ikke været muligt at få en konkret kontrakt fra HusCompagniet, hvorfor vores

beregningseksempler er baseret på en kontrakt vi som gruppe selv har opstillet. Det er foretaget

for at illustrere effekten ved implementering af IFRS 15 sammenholdt med ÅRL.

For at simplificere nedenstående beregning vil der ikke tages højde for skatter, afgifter med mere.

Derudover antages det at underleverandører varetager alle omkostninger i forbindelse med

opførslen af typehuset for HusCompagniet.

Der er for opførslen af Egon Hansens hus opstillet nedenstående budget, over omkostningerne i

forbindelse med opførslen af Egon Hansen typehus.

Figur 13; Kilde: Egen tilvirkning

I tillæg til ovenstående budget har vi foretaget bogføringen, som viser hvornår omkostningerne
bliver afholdt jævnfør bilag 2
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Derudover har vi udarbejdet ”årsrapporter” som tilsvarer bogføringsoversigten samt resultatet af

analysen i 5 trins modellen, vedrørende løbende indtægtsføring af omsætning.

Figur 14; Kilde: Egen tilvirkning

Omsætningen for de tre regnskabsår, er indregnet løbende på baggrund af en

færdiggørelsesgrads vurdering. Færdiggørelsesgraden er beregnet med udgangspunkt i de

afholdte omkostninger til opførslen af typehuset, da omkostningerne vurderes at være udtryk for

byggeriets status. Regnskabsåret for 2018 viser, at der har været afholdt omkostninger for 800.000

kr. svarende til en færdiggørelsesgrad på 40%. Der foretages derfor tilsvarende indregning af

omsætning på 1.000.000 kr. svarende til 40% af den samlede kontraktsum. Indbetalingen fra Egon

Hansen sker ved nøgleoverdragelse, hvorfor den indregnet omsætning har modpost som

igangværende arbejder. Indregning af omsætning i regnskabsåret 2019 foretages i lighed med
2018. Det fremgår af figur 14 at der har været afholdt omkostninger for 850.000 kr. i 2019

sammenlagt med omkostninger fra 2018 udgør de samlede omkostninger 1.650.000 kr. svarende

til en færdiggørelsesgrad på 82,5%. Der foretages derfor tilsvarende indregning af omsætning på

1.062.500 kr. svarende til udviklingen i færdiggørelsesgraden fra 2018 til 2019.

Nøgleoverdragelsen sker den 1. juli 2020, hvorfor de resterende omkostninger og indtægter

indregnes i regnskabsåret 2020. Egon Hansen foretager betalingen i henhold til kontrakten den. 1.

juli 2020, hvilket kommer til udtryk ved, at likvidbeholdningen udgør 500.000 kr. hvilket svarer til

fortjenesten for HusCompagniets opførelse af typehuset til Egon Hansen.
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6.2.4 Indregning og måling af omsætning i henhold ÅRL (IAS 11 og IAS 18)

6.2.5 Begrundelse for indregningsmetode:

Ved indregning af omsætning i henhold til ÅRL skal det fastslås om der indregnes efter IAS 11 eller
IAS 18. Til beslutningen herfor har vi benyttet det tilhørende beslutningstræ vedlagt bilag 3

IAS 11 relaterer sig udelukkende til entreprisekontrakter. I forbindelse med indregning af

omsætning skal det vurderes om kontrakten kan defineres som en entreprisekontrakt. En
entreprisekontrakt er i EY’s fortolkning af i årsregnskabsloven, defineret som ”En individuelt

forhandlet kontrakt om anlæg, opførsel eller bygning af et aktiv eller flere aktiver, som er nært

forbundne eller indbyrdes afhængig af hensyn til deres design, teknologi og funktion eller deres

endelige formåls anvendelse”51

I forhold til den udarbejdet kontrakt, vurderes det at denne ikke opfylder kriterierne for en

entreprisekontrakt. Det vurderes da HusCompagniet og Egon Hansen har indgået en aftale om

opførsel af et standard typehus, som er valgt på baggrund af opførte demomodeller rundt omkring i

landet. Egon Hansen har derfor ikke mulighed for at sætte sig eget præg på opførslen af huset.

Da kontrakten ikke vurderes at opfylde definitionen på en entreprisekontrakt skal IAS 18 i stedet

anvendes til indregning og måling af omsætning. Hertil skal det vurderes, om omsætningen skal

indregnes efter produktion- eller salgsmetoden.

Som det fremgår af kontrakten vedrører salget et typehus, som vurderes at være et aktiv, hvorfor

dette ikke kan betegnes som en tjenesteydelse men i stedet betegnes som salg af en vare.

I kontrakten er det beskrevet at Egon Hansen først får overdraget aktivet ved huset fulde opførsel

den 1. juli 2020. Salget skal derfor indregnes i henhold til salgsmetoden under IAS 18.

På baggrund af ovenstående analyse af kontrakten kan det konkluderes, at HusCompagniet skal

indregne denne omsætning i henhold til IAS 18 samt benytte salgsmetoden, da huset overdrages

til Egon Hansen den 1. juli 2020.

51 EY Indsigt i Årsregnskabsloven 2018/19 s. 513
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6.2.6 Indregning af omsætning i henhold IAS 18:

For indregning af omsætning i henhold til IAS 18 skal 3 trins modellen benyttes til brug for
indregning af omsætning. Vi har redegjort for brugen af 3 trins modellen under afsnit 5.2.1. Dette

afsnit vil derfor udelukkende behandle analysen af 3 trins modellen i henhold til den udarbejdede

salgsaftale mellem HusCompagniet og Egon Hansen.

I forbindelse med trin 1 skal virksomheden identificere salgsaftalens delkomponenter. Den

opstillede salgsaftale mellem HusCompagniet og Egon Hansen indeholder én salgskomponent.

Salgskomponenten består af et typehus som HusCompagniet skal opføre på Egon Hansens grund.

Trin 2 har til formål at allokerede salgsaftalens samlede vederlag i henhold til de i trin 1 identificeret

delkomponenter. I kontrakten fremgår et vederlag på 2.500.000 kr. i HusCompagniets favør.

Vederlaget skal betales af Egon Hansen i forbindelse med nøgleoverdragelsen.

For at indregne omsætningen er det nødvendigt at skelne om det er en vare eller en tjenesteydelse

der bliver leveret. For den opstillede kontrakt er det analyseret at salget defineres, som salg af

varer. Dernæst skal tidspunktet fastlås for udførslen af aktiviteten, som kan henføres til

omsætningen. Det fremgår af salgsaftalen mellem HusCompagniet og Egon Hansen at

nøgleoverdragelsen sker den 1. juli 2020.

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at det er salgsmetoden, der skal anvendes til

indregning og måling af omsætning.

Nedenfor har vi illustreret, hvordan indregningen i henhold til salgsmetoden, skal foretages og

præsenteres i årsrapporterne for perioden 2018-2020.

Figur 15; Kilde: Egen tilvirkning



Side 43 af 84

Ovenfor er udarbejdet en præsentation af, hvordan omsætningen fra salgskontrakten mellem

HusCompagniet og Egon Hansen skal indregnes i henhold til IAS 18 for regnskabsperioderne i

henhold til kontraktens løbetid. Der er udarbejdet særskilt bilag som viser bogføringen af

ovenstående årsrapporter vedlagt som bilag 4

I ovenstående regneeksempel kommer IAS 18 til udtryk i form af at omsætningen i 2018 og 2019

udgør 0 kr., hvorimod omsætningen for 2020 udgør 2.500.000 kr., svarende til den samlede

kontraktsum. Dette skyldes, at i henhold til IAS 18 og salgsmetode skal indregningen af omsætning

først foretages ved overgang af aktivet til køber. For den opstillede kontrakt er dette ved

nøgleoverdragelse den 1. juli 2020.

Derudover fremgår det at de tilhørende omkostninger til opførsel af typehuset ikke skal indregnes i

resultatopgørelsen for årene 2018 og 2019. Omkostningerne aktiveres som varebeholdning. I

forbindelse med indregning af omsætningen den 1. juli 2020, vil omkostningerne forbundet med

opførslen af typehuset blive udgiftsført. Dette vil foretages som en postering mellem

varebeholdning (aktiver) og omkostninger (resultatopgørelse)

6.2.7 Komparativ analyse af IFRS 15 og ÅRL (IAS 18) for HusCompagniet:

På baggrund af ovenstående udarbejdet analyse og dertilhørende beregningseksempler for

indregning af omsætning i henhold til IFRS 15 og ÅRL (IAS 18), har vi foretaget en komparativ

analyse, der viser de reelle forskelle mellem IFRS 15 & ÅRL (IAS 18) fordelt på regnskabsårene

2018, 2019 og 2020.

Figur 16; kilde: Egen tilvirkning
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Regnskabsår 2018:

For første regnskabsperiode vil der opstå synlige forskelle mellem IFRS & ÅRL. Dette skyldes at

omsætning og dertilhørende omkostninger skal indregnes i takt med at leveringsforpligtelsen

opfyldes. I henhold til IFRS 15 indregnes en omsætning på 1.000.000 kr. og dertilhørende

omkostninger på 800.000 kr. Dette giver efter IFRS et resultat på 200.000 kr. I henhold til ÅRL er

der ingen omsætning, idet at leveringsforpligtelsen ikke anses for værende opfyldt i 2018.

Derudover vil der for passiverne være en væsentlig forskel i form af egenkapitalen. Dette skyldes

som beskrevet ovenfor at indtægter og dertilhørende omkostninger løbende bogføres og dermed

giver en resultateffekt. Resultatet vil blive vist under egenkapitalen ved indregning efter IFRS

hvortil effekten for ÅRL fortsat vil være 0 kr. som følge af at omsætningen først indregnes i

forbindelse med nøgleoverdragelsen. Omkostningerne forbundet med opførelsen aktiveres

løbende som varebeholdninger i balancen.

Regnskabsår 2019:

I lighed med regnskabsåret 2018, anses leveringsforpligtelserne i henhold til ÅRL fortsat ikke for

opfyldt, hvorfor der ikke forekommer en effekt for henholdsvis omsætning eller omkostninger.

For IFRS udgør omsætningen 1.062.500 kr. og dertilhørende omkostninger på 850.000 kr. Der

opnås for regnskabsåret et resultat på 212.500 kr. i henhold til IFRS.

Der fremkommer ligeledes forskelle på egenkapitalen hvortil årets resultat tillægges den forgående

periode (2018) resultat på 200.000 kr. Den samlede egenkapital udgør ultimo regnskabsåret 2019,

412.500 kr. i henhold til IFRS. Egenkapitalen i henhold til ÅRL udgør fortsat 0 kr., da

leveringsforpligtelsen fortsat ikke anses for værende opfyldt.

Regnskabsår 2020:

I regnskabsåret 2020 vil der forekomme signifikante forskelle mellem IFRS og ÅRL. De største

forskelle forekommer nu af ÅRL regnskabet, idet at den solgte vare er leveret og

leveringsforpligtelsen derved anses for værende opfyldt.

Effekten af dette er, at omsætningen skal indregnes med det samlede vederlag, hvilket i henhold til

ÅRL udgør 2.500.00 kr. Omsætningen i henhold til IFRS udgør 437.500 kr., som følge af den

indregnede omsætning i regnskabsårene 2018 og 2019.

Ligeledes er de samlede omkostninger til opførslen af typehuset indregnet i resultatopgørelsen i

henhold til ÅRL, hvortil omkostningerne i 2020 udgør 2.000.000 kr. Omkostningerne udgør i

henhold til IFRS 350.000 kr., som følge af de indregnede omkostninger i regnskabsårene 2018 og

2019.
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For aktiver er der ingen forskelle mellem balanceposterne da begge poster består af likvidmidler

som i begge tilfælde først betales i forbindelse med nøgleoverdragelsen til Egon Hansen den 1. juli

2020.

6.2.8 Delkonklusion af HusCompagniet casen:

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at der forekommer væsentlige forskelle

mellem indregning og måling af omsætning i henhold IFRS og ÅRL. Det fremgår ved, at i den

opstillede kontrakt, skal omsætningen indregnes i takt med arbejdets udførelse i henhold til IFRS

15. I henhold til ÅRL anses leveringsforpligtelsen først opfyldt ved nøgleoverdragelsen, hvorfor

salget skal indregnes i henhold til salgsmetoden under IAS 18. Den væsentligste forskel mellem

IFRS og ÅRL fremgår ved at kontrakten i henhold til IFRS skal indregnes efter

produktionsmetoden, hvorimod i henhold til ÅRL skal indregningen foretages efter salgsmetoden.

Effekten af forskellen kommer til udtryk i forbindelse med indregning af omsætning i

årsregnskaberne. Det fremgår af årsregnskaberne, at i henhold til IFRS 15, vil der løbende blive

indregnet omsætning og tilsvarende omkostninger. Indregningen sker på baggrund af byggeriets

færdiggørelsesgrad, som opgøres løbende. I henhold til ÅRL regnskabet, må der først foretages

indregning af omsætning i forbindelse med typehusets overdragelse. Omkostningerne bliver

løbende aktiveret under varebeholdninger, som bliver udgiftsført i forbindelse med typehusets

overdragelse. Det kan konkluderes at der forekommer signifikante forskelle mellem regnskaberne

for henholdsvis IFRS og ÅRL i perioden 2018 til 2020. Forskellene skyldes, at i henhold til IFRS 15

bliver der løbende indregnet omsætning og dertilhørende omkostninger i henhold til indregning

over tid. For ÅRL regnskabet foretages indregning af omsætning først ved typehusets

overdragelse i henhold til salgsmetoden.
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6.3 Casestudie for SimCorp

6.3.1 Virksomhedsintroduktion:

SimCorp A/S (Herefter benævnt ”SimCorp”) er en dansk virksomhed, som har hovedsæde i

København. SimCorp er en IT-virksomhed som levere IT-systemer til den finansielle verden i form

af kapitalfonde og banker, som ønsker systemer, hvortil de kan følge aktiekurser og have et direkte

billede over deres porteføljer52. SimCorp blev grundlagt i 1971 og er noteret på den danske børs

(NASDAQ Copenhagen), hvortil de er den første IT-virksomhed som er noteret på C25, som er

indekset for de 25 største virksomheder i Danmark53.

SimCorp har tre primære produkter, hvor størstedelen af omsætningen stammer fra produkterne;

SimCorp Dimension, SimCorp Coric og SimCorp Sofia. SimCorp Dimension er det største og

primære produkt, som består af investeringsløsning til kapitalfonde og banker. Den fiktive kontrakt

som behandles i analysen, tager udgangspunkt i produktet SimCorp Dimension54.

SimCorp aflægger regnskab i Danmark i henhold til IFRS bestemmelserne. Dette er valgt som

følge af SimCorp er børsnoteret i Danmark, hvorfor der er krav til at koncernregnskabet skal

aflægges i henhold til IFRS bestemmelserne55. SimCorp består af flere datterselskaber fordelt på

19 lande56. Den danske afdeling af SimCorp havde i 2018 en omsætning på 199 mio. euro

svarende til ca. 1,5 mia. kr. mens omsætningen i 2017 var på 175 mio. euro svarende til ca. 1,3

mia. kr. SimCorps danske afdeling oplevede i løbet af 2018 en omsætningsfremgang på 200 mio.

kr. Mens årets resultat ligeledes er steget fra 60 mio. euro til 75 mio. euro svarende til en stigning

på 15 mio. euro svarende til ca. 110 mio. kr. Koncernen havde i 2018 en omsætning på 383 mio.

euro svarende til ca. 2,9 mia. kr.  Den danske afdeling af SimCorp udgør ca. 45% af den samlede

omsætning.

SimCorp aflægger regnskab i henhold til IFRS, hvorfor de for 2018 skal implementere IFRS 15.

SimCorp valgte at førtidsimplementere IFRS 15 i 201757. Effekten af implementeringen af IFRS 15

fremgår af omsætningen fra 2016 grundet SimCorps valg om at førtidsimplementere IFRS 15.

Omsætningen udgør i henhold til de gamle regnskabsstandarder IAS 11 og IAS 18, 296 mio. euro

52 https://www.simcorp.com/en/about
53 https://www.computerworld.dk/art/244450/simcorp-buldrer-frem-vaekster-med-17-procent-og-
skovler-penge-ind

54 https://www.simcorp.com/en/solutions
55 https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-boersnoterede-virksomheder-og-statslige-aktieselskaber
56 SimCorp Årsregnskab 2018 – s. 111
57 SimCrop Årsregnskab 2018 – s. 9
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mens omsætningen i 2016 i henhold til IFRS 15 udgør 309 mio. euro svarende til en forskel på 13

mio. euro omregnet til ca. 199 mio. kr. Implementeringen af IFRS 15 har altså betydet at deres

omsætning er 4% højere i 2016 sammenholdt med de tidligere regnskabsstandarder.

I nedenstående afsnit foretages en analyse af den opstillede kontrakt mellem SimCorp og køber

(Herefter benævnt ”Egon Hansen Invest”). Som benævnt i vores afgrænsning har det ikke været

muligt at få en rigtig kontrakt fra SimCorp. Derfor har vi opstillet en så virkelighedsnær kontrakt, på

baggrund af offentlig tilgængelig information såsom hjemmesider, seneste årsrapporter og vores

generelle viden omkring kontrakter for IT-virksomheder. Den opstillede kontrakt er ligeledes

tilpasset således, at den indeholder separate leveringsforpligtelser og variable beløb. Det er valgt

at kontrakten skal indeholde dette således, at forskellene mellem indregningen af omsætning i

henhold til IFRS og ÅRL kan tydeliggøres. Analysens formål er at besvare opgavens
problemstilling ”Hvilken effekt har IFRS 15 på indregning og måling af omsætning sammenholdt

med indregning og måling under ÅRL (IAS 11 & 18)”

6.3.2 Indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS 15 for SimCorp:

Som benævnt ovenfor, vil nedenstående analyse af indregning og måling af omsætning i henhold

til IFRS 15 foretages på baggrund af den opstillede kontrakt for SimCorp. Kontrakten er gjort så

virkelighedsnær som muligt ved at tage udgangspunkt i tilgængelig informationer fra hjemmesider

og årsrapporter osv. Nedenstående analyse og kontrakten vil ikke indeholde skat, moms eller

øvrige afgifter, derudover er finansieringen også undladt af dette. Dette er fravalgt som følge af

afgrænsningen, hvortil det er indregningen og målingen af omsætning som er opgavens primære

fokusområde.

Vi vil nedenfor analysere 5-trins modellen under IFRS 15 i henhold kontrakten mellem SimCorp og

Egon Hansen Invest for at vise, hvordan kontrakten skal håndteres i forhold til IFRS 15.

Før der kan analyseres på, hvordan kontrakten skal håndteres i forhold til 5 trins modellen, skal det

vurderes om den indgået kontrakt mellem SimCorp og Egon Hansen Invest opfylder definitionen

på en kontrakt. Kontrakten vurderes at opfylde definitionen på en kontrakt, idet kontrakten er en

juridisk aftale mellem to uafhængige parter. Derudover vurderes det, at den indgået kontrakt kan

håndhæves af SimCorp og Egon Hansen Invest. Endvidere indeholder kontrakten forpligtelser og

rettigheder i form af levering og betaling. På baggrund af dette vurderes det at kontrakten opfylder

definitionen af en kontrakt i henhold til IFRS 15. Dernæst skal det vurderes om Egon Hansen

Invest opfylder definitionen af en kunde. Det vurderes ud fra den indgået kontrakt at Egon Hansen

Invest opfylder definitionen af kunde, som følge af Egon Hansen Invest køber varer og

serviceydelser fra SimCorps ordinære aktiviteter. På baggrund heraf så vurderes det at
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salgsaftalen mellem SimCorp og Egon Hansen Invest opfylder betingelserne for en kontrakt med

en kunde, hvorfor omsætningen kan indregnes i henhold til IFRS 15.

I forbindelse med trin 1 skal der foretages en identifikation af kontrakten. Der er fem kriterier som

kontrakten skal opfylde for, at der kan foretages indregning af omsætning fra kontrakten i henhold
til IFRS 15. Det fremgår af bilag 5 har begge partere godkendt kontrakten og er derved forpligtet til

at skulle opfylde kontrakten. SimCorp i form af deres levering af de aftalte ydelser og varer og

Egon Hansen Invest i henhold til deres betaling af de leverede ydelser. Derudover fremgår

leveringsforpligtelserne også af kontrakten, hvorfor det derved er muligt at identificeres parternes

rettigheder i henhold til leveringen af varerne og ydelserne. I forhold til det tredje kriterie så fremgår

betalingsbetingelserne ligeledes af kontrakten, mens det i forhold til femte kriterie også vurderes

sandsynligligt at SimCorp vil modtage betaling for deres leverede varer og ydelser til Egon Hansen

Invest. Til sidst indeholder kontrakten et forretningsmæssigt indhold som ses ved at SimCorp skal

levere et ERP-system og øvrige ydelser til Egon Hansen Invest, derved opfylder kontrakten også

det fjerde kriterie. På baggrund heraf er kontrakten identificeret og indregningsgrundlaget opfylder

kriterierne i henhold til trin 1 under IFRS 15, hvorfor kontrakten nu skal analysere i forhold til trin 2.

I trin 2 skal kontrakten analysere og eventuelle separate leveringsforpligtelser skal identificeres. I

forhold til den opstillet kontrakten, så vurderes den i henhold til IFRS 15 at indeholde

nedenstående separate leveringsforpligtelser:

Figur 16; kilde: Egen tilvirkning

De ovenfor nævnte separate leveringsforpligtelser er vurderet på baggrund af den opstillede

kontrakt. I forhold til ERP-systemet og den efterfølgende installation og brugeroprettelse til ERP-

systemet, fremgår det af kontrakten, at ERP-systemet leveres den 1. december 2018 mens

installationen og brugeroprettelsen i ERP-systemet sker den 20 januar 2019. Til brug for vurdering

af separate leveringsforpligtelser, er der i henhold til IFRS 15 afsnit 27 to betingelser som skal

være opfyldt. Den opstillede kontrakt vurderes at indeholde to separate leveringsforpligtelser i

henhold til IFRS 15. Dette vurderes på baggrund af at Egon Hansen Invest vil opnå fordele af det

leverede ERP-system i kombination af andre ressourcer, som vil være let tilgængelige for Egon
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Hansen Invest. Det antages at installationen og brugeroprettelser ikke vil kræve særlig viden

omkring ERP-systemet, hvorfor det vurderes at kunne blive udført af andre IT-virksomheder. På

baggrund heraf opfylder leveringen af ERP-systemet den første betingelse i henhold til IFRS 15

afsnit 27. I forhold til den anden betingelse kan leveringen af ERP-systemet adskilles fra de øvrige

tilsagn i kontrakten. Dette ses ved at installationen og brugeroprettelsen ikke vurderes at ændre

væsentligt på ERP-systemet, samt dette vurderes at være simple forhold som andre IT

virksomheder kan udføre. På baggrund heraf vurderes kontrakten at indeholde to separate

leveringsforpligtelser, hvorfor leveringen af ERP-systemet ses som en separat vare, mens

installationen og brugeroprettelsen ligeledes ses som separate ydelser.

Uddannelsen af Egon Hansens Invests personale skal ses som en separat leveringsforpligtelse da

uddannelsen medfører en særskilt værdi for Egon Hansen Invest. Derudover må det antages at

Egon Hansen Invest opnår fordele ved at uddanne deres personale. Endvidere er det muligt at

adskille leveringen fra de andre tilsagn i kontrakten, hvorfor ydelsen skal ses som en separat

leveringsforpligtelse.

Den løbende ajourføring af ERP-systemet skal ligeledes ses som en separat leveringsforpligtelse

idet ydelsen har en separat værdi for Egon Hansen Invest. Ydelsen omfatter en løbende

ajourføring af ERP-system som skal leveres over en treårig periode af SimCorp. Egon Hansen

Invest opnår fordele ved denne levering. Leveringen kan ligeledes adskilles fra de øvrige tilsagn i

kontrakten, hvorfor den ses som en separat leveringsforpligtelse. Dette gør sig ligeledes gældende

for den tekniske support som Egon Hansen Invest i henhold til kontrakten får mulighed for at

benytte. Den tekniske support vurderes at give Egon Hansen Invest en differentierbar viden og

fordele, da han får direkte kontakt til leverandøren af ERP-systemet. Den tekniske support kan

ligeledes adskilles fra de øvrige tilsagn i kontrakten, som følge af det er en separat ydelse som

SimCorp yder til Egon Hansen Invest.

Det sidste element i kontrakten er en Cloud-løsningen som vurderes at være en separat

leveringsforpligtelse, da Egon Hansen Invest opnår separate fordele af denne ydelse, da ydelsen

vil sikre at data er sikkert opbevaret. Ydelsen har derved en særskilt værdi for Egon Hansen

Invest, og opfylder de to betingelser, og skal derfor ses som en separat leveringsforpligtelse.

Som analyseret ovenfor indeholder den opstillet kontrakt seks separate leveringsforpligtelser, som

benyttes i forbindelse med allokeringen af transaktionsprisen til de enkelte identificeret

leveringsforpligtelser under trin 4.
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Efter SimCorp har identificeret de separate leveringsforpligtelse i den opstillet kontrakt, skal der

foretages en opgørelse af kontraktens samlede transaktionspris. For alle elementer med

undtagelse af Cloud-løsningen er det simpelt for SimCorp at opgøre den samlede transaktionspris,

da dette fremgår af den indgået kontrakt. Kontraktens samlede transaktionspris for disse varer og

ydelser udgør 2.000.000 kr.

For cloud-løsningen er prisen opgjort særskilt. I kontrakten fremgår en fast pris på 100.000 kr. for

den 3 årig periode samt en pris for det faktiske forbrug i de efterfølgende år. Der er hertil for cloud-

løsningen tale om et variabelt beløb ved tidspunktet for kontraktens indgåelse. SimCorp skal

estimere det variable beløb i henhold til de to metoder under trin 3 i henhold til IFRS 15. Det
antages, at det vil være metoden den forventede værdi, som vil være den mest retvisende metode

for Simcorp at benytte til deres estimering af kontraktens variable indhold. Dette er antaget ud fra

at den indgået aftale har en løbetid på 3 år og det faktiske forbrug vil variere over tid. Det antages

derudover, at SimCorp har indgået tilsvarende kontrakter, hvorfor SimCorp vil have historiske data

samt erfaringer fra tidligere indgået kontrakter, som ligeledes indeholder et variabelt element. På

baggrund af dette har vi antaget at nedenstående viser sandsynlighederne for udfaldet af de

enkelte mængder i henhold til kontrakten:

Figur 17; Kilde: Egen tilvirkning

I forhold til den valgte metode den forventede værdi udgør samlede sandsynlighedsvægtede

transaktionspris 156.250 kr. Beregningen er foretaget ved at SimCorp vurdere sandsynligheden for

udfaldet og multiplicere dette med den prisen i henhold til kontrakten. Dette er den

sandsynlighedsvægtede indtægt som adderes for de mulige udfald i forhold til kontrakten. Her

opnås 18.750 kr. som herefter multipliceres med 3 år som følge af løbetiden på kontrakten, hvilket

giver en tre årige omsætning på 56.250 kr. som tillægges det faste beløb på 100.000 kr. hvorved

det samlede variable beløb udgør 156.250 kr.

Såfremt SimCorp havde benyttet sig af metoden den mest sandsynlige værdi, ville det variable

element blive udregnet ved at multiplicere 15.000 kr. med kontraktens løbetid på 3 år og dernæst
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tillægges de 100.000 kr. Derved opnås en værdi på 145.000 kr. Det ville være de 15.000 kr. som

skulle benyttes da det er denne mængde som SimCorp vurdere, at der er størst sandsynlighed for

bliver benyttet af Egon Hansen Invest.

Som redegjort for i afsnit 5.1.1 må der kun foretages indregning af variable beløb i den samlede

transaktionspris, hvis virksomheden kan vurdere, at der er en høj sandsynlighed for, at en ændring

ikke vil kunne få effekt for den indregnede omsætning. I forhold til opgaven antages det, at en

ændring ikke vil kunne få en væsentlig effekt for den indregnede omsætning, hvorfor det vurderes,

at det variable beløb skal medtages i den samlede transaktionspris.

Kontraktens samlede transaktionspris er ovenfor analyseret til at udgøre 2.156.250 kr. Dette beløb

består af det i henhold til kontrakten fastsatte beløb på 2.000.000 kr. Det resterende beløb består

af omsætning relateret til cloud-løsningen. Omsætningen fra cloud-løsningen udgør 156.250 kr.
hvilket er beregnet i henhold til metoden den forventede værdi.

Når kontraktens samlede transaktionspris er opgjort, skal der i henhold til trin 4 foretages en

allokering af den i trin 3 identificeret transaktionspris til de separate leveringsforpligtelser

identificeret i forbindelse med trin 2.

I henhold til trin 4 under IFRS 15 skal allokeringen af den samlede transaktionspris ske på

baggrund af de separate leveringsforpligtelsers enkeltstående salgspriser. I dette tilfælde antages

det at SimCorp kender de enkeltstående salgspriser på de 6 identificeret leveringsforpligtelser. Det

antages derfor at SimCorp ville kunne sælge varerne og ydelserne som indgår i kontrakten

særskilt, hvorfor det antages at de må kende priserne herfor. Hvis de enkeltstående salgspriser

ikke var kendte, ville SimCorp skulle estimere disse ud fra de tre metoder redegjort for jf. afsnit
5.1.1.

Vi har nedenfor opgjort de individuelle salgspriser og de allokeret salgspriser i henhold til

kontrakten.

Figur 18; Kilde: Egen tilvirkning
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Det er antaget at hvis ydelserne og varerne skulle købes særskilt ville disse være 20% højere end

hvis de købes samlet som i den opstillet kontrakt. Derfor er de allokeret salgspriser 20% lavere end

de individuelle salgspriser. Denne rabat på 20% som Egon Hansen Invest opnår ved at købe

varerne og ydelserne samlet i stedet for individuelt skal fordeles ud på de individuelle salgspriser

for herefter at komme frem til den den allokeret salgspris, for hver af de identificeret

leveringsforpligtelser.

Når de fire øvrige trin er gennemgået skal der i henhold til trin 5 foretages indregning af

omsætningen. I henhold til IFRS 15 skal indregningen af omsætningen foretages når det vurderes

at kontrollen af det leverede produkt eller ydelser overgår. Vi har nedenfor opstillet en tabel over de

seks separate leveringsforpligtelser identificeret under trin 2. I nedenstående figur er det ligeledes

opgjort om indregningen skal ske på ét bestemt tidspunkt eller over tid:

Figur 19; Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af ovenstående så vil de 3 første elementer af aftalen skulle indregnes på ét

tidspunkt, som følge af kontrollen overgår til Egon Hansen Invest på ét bestemt tidspunkt.

Leveringen af ERP-systemet sker på en given dato og der er ligeledes tale om et fysisk produkt,
som vurderes ikke at opfylde nogle af de 3 kriterier som er redegjort for i afsnit 5.1.1. På baggrund

heraf skal leveringsforpligtelsen indregnes på ét tidspunkt. Dette er ligeledes tilfældet med

installationen og brugeroprettelsen af ERP-systemet. Dette vurderes da ingen af de tre kriterier er

opfyldt i henhold til leveringsforpligtelsen. I forhold til uddannelsen af Egon Hansen Invests

personale, vil dette skulle anses som salg af varer og ikke tjenesteydelser, som følge af der er tale

om et én dags kursus og derved ikke noget længerevarende undervisningsforløb. På baggrund af

dette vurderes det, at leveringsforpligtelsen ikke opfylder de tre kriterier i henhold til trin 5, hvorfor

leveringsforpligtelsen ligeledes skal indregnes på ét tidspunkt.

I forhold til de tre sidste elementer i kontrakten, vil indregningen skulle foretages over tid. Dette

skyldes, at der i henhold til den opstillet kontrakt er tale om ydelser, som har en løbetid på 3 år.
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Derudover vurderes disse tre elementer at opfylde ét eller flere af de tre kriterier for om

indregningen af omsætning skal ske overtid i henhold til trin 5.

På baggrund af ovenstående analyse af den opstillet kontrakt, og hvordan denne skal behandles i

henhold til IFRS 15 har vi nedenfor opgjort, hvordan dette ville skulle indregnes i årsrapporten for

SimCorp for perioden 2018-2021. Der er for overblikkets skyld gjort nogle antagelser i forhold til

tilhørende omkostninger, fakturering, betaling osv. som kort vil blive gennemgået nedenfor.

Omkostningerne dækker over alle omkostninger som kan relateres til salget, det dækker derfor

over både personaleomkostninger, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Omkostningerne

er fastsat til at skulle udgøre 70% af indtægterne, dette er gjort for overblikkets skyld i

beregningerne. Omkostningerne vurderes ikke at have en væsentlig effekt for vores

beregningseksempler, disse er kun tilføjet for at gøre beregningerne mere virkelighedsnær. Det

interessante ved nedenstående beregninger er indregningen og målingen af omsætningen, da det

ligeledes er denne problemstilling som opgaven har til formål at besvare.

Derudover har vi i casen opsat faktureringen således at denne svarer til indtægten, som skal

indregnes på det pågældende tidspunkt i henhold til de gældende regler. Derfor vil modposten for

omsætningen være debitorerne i nedenstående beregninger. Derudover er det ligeledes vurderet,

hvornår betalingen skal foretages af de enkelte ydelser og afholdte omkostninger, hvorfor der
ligeledes vil opstå likvidbeholdninger og kreditorer. Vi har jf. bilag 6 foretaget bogføringen af de

enkelte salg og dertilhørende omkostninger. Herudover fremgår det således, hvordan

leveringsforpligtelserne i kontrakten er faktureret og betalt. Dette kommer til udtryk ved, at der

fremgår både debitorer, kreditorer og likvidbeholdning. Nedenstående årsrapporter for de fire år i

perioden 2018-2021 er udarbejdet på baggrund af bogføringen, vedlagt som bilag 6

Det vurderes ikke væsentligt for besvarelsen af opgavens problemstilling, hvorledes modposten til

omsætningen er debitorer eller likvider. Det vurderes ligeledes ikke væsentligt for

opgavebesvarelsen, hvorvidt de anslåede omkostninger har modpost på kreditorer eller likvider.

Omkostningerne er kun medtaget for at gøre beregningerne mere virkelighedsnære. Det primære

fokus i nedenstående analyse af de enkelte årsrapporter, opstillet på baggrund af den udarbejdede

kontrakt vil være omsætningen og de dertilhørende omkostninger.
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Figur 20; Kilde: Egen tilvirkning

For regnskabsåret 2018 udgør omsætningen 880.000 kr. Den indregnede omsætning er opstået

på baggrund af leveringen af ERP-systemet som i henhold til ovenstående foretaget analyse skal

ses som en separat leveringsforpligtelse. Dette medføre at den allokerede transaktionspris

identificeret med trin 4 på 880.000 kr. skal indregnes i regnskabsåret 2018. Den ovenstående

allokerede transaktionspris er foretaget på baggrund af ERP-systemets andel af den samlede

transaktionssum på 2.156.250 kr.

For regnskabsåret 2019 udgør omsætningen 798.750 kr. Omsætningen udgøres af den

indregnede omsætning for leveringen af installationen og brugeroprettelsen som er leveret den 20

januar 2019. Derudover består den ligeledes af afholdelse af kursus til uddannelse af Egon

Hansen Invests personale som er afholdt den 1 februar 2019. Det er i forbindelse med trin 5

analyseret at indregningen skal ske på ét bestemt tidspunkt, som i dette tilfælde vil være på

leveringstidspunktet.

Omsætningen for installationen og brugeroprettelsen udgør 160.000 kr. mens afholdelsen af kurset

udgør 400.000 kr. hvilket er allokeret under trin 4. Den resterende andel af årets omsætning udgør

238.750 kr. Denne udgøres af de tre ydelser, som skal indregnes over tid som er identificeret

under trin 5. Indregningen af omsætningen foretages ved at summere de tre allokeret salgspriser,

hvorefter den totale omsætning på 716.250 kr. divideres med 3 som følge af ydelserne skal

indregnes over én treårig periode i henhold til kontrakten.

Omsætningen udgør derved 238.750 kr. pr. år. Derudover fremgår det af årsrapporterne for 2020

og 2021 indeholder derfor udelukkede omsætningen herfra. De øvrige delelementer i den opstillet

kontrakt er leveret i henholdsvis 2018 og 2019 og indregningen derved er sket i disse regnskabsår.
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6.3.3 Indregning og måling af omsætning i henhold til ÅRL for SimCorp:

Nedenfor vil vi analysere på, hvordan den opstillet kontrakt for SimCorp skal indregnes i henhold til

de gældende regnskabsstandarder under ÅRL.

I forhold til indregning af kontrakten i henhold til ÅRL, skal det først vurderes om den opstillede

kontrakt opfylder kriterierne for at denne skal indregnes i henhold til IAS 11. Der er for IAS 11 fire

kriterie som skal være opfyldt, for at en kontrakt kan indregnes i henhold til IAS 11, disse er der
redegjort for i afsnit 5.2.1.

I forhold til den opstillet kontrakt så opfylder denne ikke det tredje kriterie for indregning i henhold til

IAS 11, da den aktivitet som Egon Hansen Invest køber er et ERP-systemet og de tilhørende

ydelser ikke udvikles, designes eller fremstilles specifikt til Egon Hansen Invest. Der er altså tale

om et standardprodukt, hvorfor denne kontrakt ikke opfylder betingelserne for indregning i henhold

til IAS 11.

Salgskontrakten mellem SimCorp og Egon Hansen Invest ikke opfylder betingelserne herfor, skal

kontrakten indregnes i henhold til IAS 18, som enten salg af tjenesteydelser eller salg af varer. Vi

vil nedenfor gennemgå salgskontrakten og analysere, hvilke leveringsforpligtelser, der skal

indregnes som salg af tjenesteydelser og salg af varer.

Da kontrakten skal indregnes i henhold til IAS 18 som fortolkningsbidrag, er der angivet en tre-trins

model i ÅRL som benyttes i forbindelse med indregningen af omsætningen fra den opstillede

kontrakt. Der er redegjort for tre-trins modellen i afsnit 5.2.1. Vi vil nedenfor analysere hvordan den

opstillede kontrakt skal bearbejdes i henhold til tre-trins modellen.

Ved trin 1 skal kontrakten analyseres og derved identificere, hvorvidt kontrakten indeholder

separate leveringsforpligtelser. I forhold til den opstillet kontrakten, vurderes den i henhold til ÅRL

at indeholde nedenstående separate leveringsforpligtelser:

Figur 21; Kilde: Egen tilvirkning
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Det fremgår af ovenstående figur 21 at ERP-Systemet og den efterfølgende installation og

brugeroprettelse skal ses som en samlet leveringsforpligtelse i henhold til ÅRL. Derved

forekommer en forskel sammenholdt med IFRS 15 hvor disse ses som to separate

leveringsforpligtelser. I henhold til trin 1 under ÅRL skal der foretages en opdeling af særskilte

salgstransaktioner, hvis den leveret komponent vurderes at have en selvstændig værdi for Egon

Hansen Invest. ERP-systemet vurderes ikke at have en selvstændig værdi for Egon Hansen

Invest, da ERP-systemet ikke vil kunne benyttes uden installationen og brugeroprettelsen, hvorfor

det i henhold til ÅRL ses som en samlet leveringsforpligtelse.

På baggrund af ovenstående er det analyseret at der forekommer forskelle mellem antallet af

leveringsforpligtelser i henhold til IFRS og ÅRL. Vi vil senere analysere på effekten af forskellene

mellem IFRS og ÅRL.

De øvrige komponenter i salgsaftalen skal i lighed med det analyseret under IFRS 15 ses som

separate leveringsforpligtelser, da disse har en selvstændig værdi for Egon Hansen Invest og

dagsværdien kan for hver af komponenterne opgøres pålideligt. Dermed er det kun elementet

omkring ERP-systemet og den efterfølgende installation og brugeroprettelse vurderes som en

samlet leveringsforpligtelse, mens de øvrige dele i den opstillet kontrakt vurderes som separate
leveringsforpligtelser i lighed med det analyseret under IFRS 15 i afsnit 6.3.2

Når SimCorp har identificeret salgsaftalens forskellige komponenter, så skal der i henhold til trin 2

foretages en allokering af det samlede vederlag. Hertil giver ÅRL to metoder til brug for
allokeringen af salgsaftalens samlede vederlag. SimCorp har mulighed for at vælge enten den

relative dagsværdimetode eller residualmetoden. Der er i afsnit 5.2.1 redegjort for de to metoder.

I forbindelse med vores analyse heraf er det antaget at SimCorp vil benytte sig af residualmetoden,

hvorfor det er denne metode som der er benyttet til analysen af, hvordan den opstillet kontrakt skal

behandles i henhold til trin 2.

Ved residualmetoden skal SimCorp opgøre dagsværdien for de ikke leverede komponenter, som

er identificeret under trin 1. Herefter tages forskellen mellem de opgjorte dagsværdier for de ikke

leverede komponenter og det samlede vederlag i henhold til den opstillet kontrakt. Forskellen

mellem disse to allokeres herefter ud til de allerede leverede komponenter i henhold til en

fordelingsnøgle ud fra, hvor stor en andel af dagsværdierne de leverede komponenter udgør af

forskellen. Vi har nedenfor foretaget allokeringen af det samlede vederlag i forhold til den opstillet

kontrakt:
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Figur 22; Kilde: Egen tilvirkning

Som det af ovenstående figur 22 antages det, at de ikke leverede komponenter i henhold til

salgsaftalen er element 3-5 som vist under figur 21. Dette vurderes da det er ydelser som leveres

over én 3-årig periode og derved bliver leveret løbende over de 3 år. Element 1-2 vurderes at blive

leveret på ét tidspunkt, hvilket også fremgår af den opstillet kontrakten. Indregningen af

omsætningen for de enkelte elementer vil blive analyseret under trin 3.

I forhold til de individuelle allokerede salgspriser er disse antaget med samme værdi som under
trin 4 i IFRS 15 analysen foretaget i afsnit 6.3.2. I forhold til Cloud-løsningen er der ikke under ÅRL

samme metoder som under IFRS 15 for opgørelsen af værdien. I henhold til ÅRL er kravet kun at

dagsværdien for særskilte komponenter i henhold til salgsaftalen skal kunne opgøres pålideligt. Vi

har i vores analyse antage at dagsværdien kan opgøres pålideligt i henhold til ÅRL, derudover har

vi medtaget cloud-løsningen til samme værdi som beregnet under IFRS 15.

Det fremgår af ovenstående figur 22 at dagsværdierne for de ikke-leverede ydelser udskydes med

det fulde beløb, hvilket er et krav i henhold til residualmetoden under ÅRL. Det betyder at rabatten

på 20% som Egon Hansen Invest opnår ved at købe alle elementerne samlet hos SimCorp, vil

skulle fordeles ud på de allerede leveret elementer.

ERP-systemet og den efterfølgende installation og brugeroprettelse har en dagsværdi på

1.300.000 kr. som bliver allokeret med 910.677,08 kr. hvilket beregnes ud fra dagsværdien af den

leverede komponents andel for den samlede dagsværdi af de leverede komponenter fordelt på

baggrund af forskellen mellem dagsværdierne for de ikke-leverede elementer og salgsaftalens

samlede vederlag. Det er samme metode for elementet uddannelse af købers personale, som ved

denne metode bliver allokeret med 350.260,42 kr.
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Når SimCorp har foretaget identifikation af salgsaftalens komponenter og allokeret vederlaget til de

enkelte komponenter som er identificeret, skal der foretages indregning af omsætning, som

fremgår af trin 3.

I forhold til indregning af omsætning i henhold til ÅRL under IAS 18, skal der foretages en

vurdering om dette kan defineres som salg af tjenesteydelser eller salg af varer. Når dette skal

vurderes skal SimCorp vurdere hvornår fordelene og risici ved varen eller ydelens overgår til Egon

Hansen Invest. Vi har nedenfor oplistet, hvordan de enkelte identificeret delkomponenter under trin

1 skal indregnes som henholdsvis salg af varer og salg af tjenesteydelser:

Figur 23; Kilde: Egen tilvirkning

I forhold til ERP-systemet og den efterfølgende installation og brugeroprettelse vil dette skulle

indregnes ved leveringen den 20. januar 2019, hvorfor dette vil skulle indregnes som salg af varer,

som følge af risici og fordele ved varen overgår til Egon Hansen Invest den 20. januar 2019.

Uddannelsen af Egon Hansens Invests personale skal indregnes som salg af varer, da dette

vedrører afholdelse af et én dags kursus. Det vurderes derved at det solgte endags kursus ikke

kan karakteriseres som værende et længerevarende eller større projekt, hvorfor dette i henhold til

ÅRL skal indregnes som salg af vare. Indregningen af omsætningen fra afholdelsen af kurset vil

derfor skulle foretages den dag kursus afholdelse, hvilket i henhold til den opstillet kontrakt er den

1. februar 2019. I forhold til de øvrige tre delkomponenter i den opstillede kontrakt vil

delkomponenterne skulle indregnes som salg af tjenesteydelser som følge af risici og fordele ved

tjenesteydelserne løbende tilgår Egon Hansen Invest.

På baggrund af ovenstående analyse af den opstillet kontrakt, og hvordan denne skal behandles i

henhold til ÅRL herunder IAS 18 har vi nedenfor opgjort, hvordan dette ville skulle indregnes i

årsrapporten for SimCorp i perioden 2018-2021. For overblikkets skyld er der foretaget antagelser i
forhold til tilhørende omkostninger, fakturering, betaling osv. som er gennemgået under afsnit 3.

Nedenstående årsrapporter udarbejdet på baggrund af bilag 7.
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Figur 24; Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af ovenstående figur 24 vil der for årsrapporten 2018 ikke skulle foretages

indregning af omsætning, som følge af at leveringen af ERP-systemet som analyseret under trin 1

ikke udgøre en særskilt leveringsforpligtelse. Dette skyldes, at ERP-systemet i henhold til ÅRL ikke

kan anvendes uden den fornødne installation og brugeroprettelse.

For årsrapporten for 2019 fremgår det at omsætningen udgør 1.559.375 kr. hvilket udgøres af den

allokeret salgspris for ERP-systemet og den efterfølgende installation og brugeroprettelse som

udgør 1.260.937,5 hvilket er allokeret under trin 2. Derudover består den resterende omsætning i

2019 af 298.438 kr. som udgøres af den samlede allokeret salgspris for de tre ydelser, som ved

den første indregningen ikke var leveret. Denne er i forbindelse med trin 2 analyseret til at udgøre

samlet 895. 312,5 kr. som herefter skal fordeles ligeligt over kontraktens løbetid, som følge af de

tre ydelser leveres over en 3-årig periode. Fordele og risici vurderes at overgå over tid til Egon

Hansen Invest. Det fremgår herefter for årsrapporterne for 2020 og 2021 at omsætningen udgør

298.438 kr. pr. år som er den resterende periodiseret indtægt for de tre tjenesteydelser.
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6.3.4 Komparativ analyse af indregning af kontrakten for SimCorp i henhold til IFRS 15 og ÅRL

På baggrund af ovenstående analyse af, indregning og måling af omsætningen for den opstillede

kontrakt i henhold til IFRS 15 og IAS 18 under ÅRL, vil vi foretage en komparativ analyse af

ligheder og forskelle mellem de udarbejdede årsrapporter for årene 2018-2021 som er analyseret i

ovenstående afsnit for henholdsvis IFRS og ÅRL.

Figur 25; Kilde: Egen tilvirkning

Regnskabsår 2018

Det fremgår af ovenstående figur 25, at der i 2018 er væsentlige forskelle mellem det udarbejdet

regnskab for henholdsvis IFRS og ÅRL. Dette kommer til udtryk ved, at der for IFRS regnskabet er

foretaget indregning af omsætning fra ERP-systemet, som er leveret den 1. december 2018.

Leveringen af ERP-systemet er under trin 2 i IFRS analysen identificeret til at udgøre en separat

leveringsforpligtelse, hvorfor denne er indregnet med den allokeret transaktionspris som er opgjort

under trin 4 i IFRS analysen af den opstillet kontrakt. I henhold til ÅRL skal leveringen af ERP-

systemet ikke anses som en separat leveringsforpligtelse som følge af denne ikke giver en særskilt

værdi for Egon Hansen Invest, hvilket er analyseret i forbindelse med trin 1 under ÅRL analysen.

Den opstillede kontrakt for 2018 viser store forskelle mellem den indregnede omsætning i henhold

til IFRS og ÅRL. Dette skyldes at leveringen sker over to regnskabsperioder. Såfremt leveringen

og installationen og brugeroprettelsen var sket i samme regnskabsår ville forskellene mellem IFRS

og ÅRL regnskabet være markant mindre. Det er i vores kontrakt valgt at leveringen skal ske over

to regnskabsperiode for at vise, hvilke potentielle væsentlige forskelle som indregningen af

omsætning i henhold til IFRS 15 kan give sammenholdt med indregning af omsætning under ÅRL i

henhold til IAS 18.
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Regnskabsåret 2019

Som det fremgår af regnskabet for 2019, vil omsætningen hertil være signifikant højere i henhold til

ÅRL sammenholdt med IFRS. Dette skyldes, at i henhold til ÅRL er risici og fordele overgået til

Egon Hansen Invest i 2019 vedrørende ERP-systemet og derved er leveringen sket og

omsætningen kan derfor indregnes i henhold til IAS 18. For IFRS regnskabet er det kun

installationen og brugeroprettelsen, som kan indregnes da omsætningen fra leveringen af ERP-

systemet er indregnet i 2018. Derudover er der ligeledes foretaget indregning af omsætning for de

tre ydelser, som skal indregnes over tid. Indregningen af de tre ydelser er foretaget i henhold til de

allokerede transaktionspriser for IFRS identificeret under trin 4 og for ÅRL identificeret under trin 2.

Det fremgår af årsrapporten, at der fortsat er forskelle i egenkapitalen. Egenkapitalen er i henhold

til IFRS 35.813 kr. højere end regnskabet opstillet på baggrund af ÅRL og IAS 18. Det kan

henføres til, at der i henhold til allokeringen af transaktionsprisen er en større del af omsætningen

som udskydes til senere indregning i henhold til de gældende regler under ÅRL sammenholdt med

IFRS, hvilket er identificeret i forbindelse med trin 4 for IFRS og trin 2 for ÅRL.

Figur 26; Kilde: Egen tilvirkning

Regnskabsår 2020 og 2021:

Det fremgår af ovenstående figur 26 at omsætningen i 2020 og 2021 fortsat vil være lavere i IFRS

regnskabet sammenholdt med ÅRL regnskabet. Dette skyldes, at i henhold til reglerne under ÅRL,

er der en større del af omsætningen, som udskydes til senere indregning. Det fremgår af

årsrapporten for 2021 at al omsætning i henhold til den opstillet kontrakt vil være indregnet, hvilket

fremgår ved at egenkapitalen for henholdsvis IFRS og ÅRL er identiske.
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Det kan derved konstateres, at ved indregning af omsætning i henhold til IFRS 15 vil der foretages

en tidligere indregning af omsætning sammenholdt med ÅRL. Derudover vil der ligeledes i de

første år foretages en større indregning af omsætning i henhold til IFRS sammenholdt med ÅRL.

Dette skyldes at SimCorp i henhold til ÅRL skal udskyde en større del af omsætningen til senere

indregning.

6.3.4 Delkonklusion:

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkludere at der forekommer signifikante forskelle

mellem de udarbejdede årsregnskaberne for henholdsvis IFRS og ÅRL. Den mest signifikante

forskel forekommer i forbindelse med identifikationen af separate leveringsforpligtelser under trin 2

i 5-trins modellen og trin 1 i 3-trins modellen. I forbindelse med trin 2 i 5-trins modellen er der

identificeret seks separate leveringsforpligtelser, hvorimod der i forbindelse med trin 1 i 3-

trinsmodellen kun er identificeret fem separate leveringsforpligtelser. Leveringen af ERP-systemet

vurderes i henhold til IFRS 15 at udgøre én separat leveringsforpligtelse. Det kan konkluderes i

henhold til IFRS 15 at ERP-systemet vil kunne anvendes særskilt eller sammen med let

tilgængelige ressourcer som virksomheden allerede besidder eller let kan erhverve. Leveringen af

ERP-systemet vurderes i henhold til ÅRL ikke at udgøre en separat leveringsforpligtelse da dette

ikke kan anvendes uden installation eller brugeroprettelse. Dette medfører at SimCorp ikke kan

foretage indregning af omsætning før leveringen af ERP-systemet samt brugeroprettelse og

installation er foretaget. Da brugeroprettelse og installation foretages i 2019 vil dette medføre en

forskydning i omsætningen sammenholdt med IFRS 15.
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7 Vurdering

7.1 Diskussion af hvorvidt bevæggrundene bag implementering af IFRS 15 blev opfyldt:

Vi vil i nedenstående afsnit besvare undersøgelsesspørgsmål 3 og 4. Besvarelsen vil komme til

udtryk gennem en diskussion af hvorvidt bevæggrundene for implementeringen af IFRS 15 er

blevet opfyldt. Dertil foretages en vurdering af de regnskabsmæssige effekter ved

implementeringen af IFRS 15. Vores besvarelse vil tage udgangspunkt i de foretaget beregninger

og analyser i de opstillede kontrakter for HusCompagniet og SimCorp samt de faktiske effekter,

som kan aflæses ud af de seneste aflagte årsrapporter for virksomhederne.

En af de væsentligste bevæggrunde for implementeringen af IFRS 15 var at præcisere

udfordringerne virksomheder havde i forbindelse med indregning og måling af omsætning i

henhold til de daværende regnskabsstandarder. Implementeringen af IFRS 15 har medført en ny

model til brug for indregning og måling af omsætning. Dette ses ved at der i henhold til IFRS 15

benyttes en 5-trins model til brug for indregning og måling af omsætning fra kontrakter med

kunder.

Den nye regnskabsstandard har præciseret, hvordan en kontrakt og kunde skal defineres, hvilket

har gjort det nemmere for virksomhederne at vurdere om deres salgsaftaler kan opfattes som en

kontrakt med en kunde og derved skal indregnes i henhold til IFRS 15. I henhold til IAS 11 og IAS

18, var der ikke den samme præcise definition for en kontrakt, hvorfor det i højere grad var op til

virksomhederne at skønne om deres salgsaftaler skulle opfattes som kontrakter med kunder.

Implementeringen af IFRS 15 har ligeledes præciseret, hvornår der skal foretages indregning af

omsætning. Dette tydeliggøres ved at i henhold til IFRS 15 skal indregning af omsætning foretages

når kontrollen af varen eller tjenesteydelsen overgår til køber. I henhold til ÅRL skal indregning af

omsætning foretages når risici og fordele overgår til køber. Præciseringen har medført at det er

nemmere for virksomhederne at vurdere, hvornår indregningen af omsætning skal foretages. Dette

skyldes at det er nemmere og mere målbart at vurdere, hvornår kontrollen af varen eller

tjenesteydelsen overgår til køber modsat væsentlige risici og fordele. Denne præcisering har

betydet, at der fremadrettet vil være flere separate leveringsforpligtelser, som bliver identificeret ud
fra salgskontrakter. Dette tydeliggøres ligeledes i vores analyse i ovenstående afsnit 6.3.4, hvortil

det fremgår, at der i henhold til IFRS 15 er seks separate leveringsforpligtelser mens der i henhold

til ÅRL kun fremkommer fem separate leveringsforpligtelser.

Derudover var en bevæggrund for implementeringen af IFRS 15, at eliminere de nuværende

svagheder ved regnskabsstandarderne IAS 11 og IAS 18. Det var primært IAS 18, som IASB
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længe havde ment at have et behov for at blive opdateret og præciseret. Udfordringen ved IAS 18

var, at der var kontrakter, hvor der løbende blev udført arbejde men omsætning ikke kunne

indregnes da kontrakten blev vurderet som salg af vare. Omsætningen skulle derfor indregnes

efter salgsmetoden. Virksomheder oplevede at de løbende havde omkostninger til byggeprojekter,

som skulle aktiveres i balancen. Dette resulterede i at virksomheder ikke kunne indregne

omsætning og omkostninger i takt med arbejdets udførsel. Omkostningerne bliver i stedet aktiveret

og øger derved balancen. Dette var en svaghed som IASB ønskede at eliminere ved
implementeringen af IFRS 15. Det fremgår ligeledes i vores analyse i ovenstående afsnit 6.2.7,

hvor det fremgår, at i henhold til ÅRL bliver omsætningen først indregnet ved endelig levering af

aktivet, mens i henhold til IFRS 15 foretages indregningen af omsætning i takt med arbejdets

udførelse.

Det vurderes at implementeringen af IFRS 15 har elimineret nogle af de svagheder

virksomhederne oplevede ved indregning og måling af omsætning i henhold til IAS 11 og især IAS

18. Dette tydeliggøres ved at indregningen af omsætning nu for langt størstedelen af alle

kontrakter foretages i takt med kontrollen af varen eller tjenesteydelsen overgår til køber.

Virksomheds omsætning giver derved et mere retvisende billede for regnskabsbrugeren, da

regnskabsbrugeren kan aflæse virksomhedens faktiske aktivitetsniveau af virksomhedens

omsætning. I henhold til ÅRL og IAS 18, kan regnskabsbrugerne ikke direkte aflæse

virksomhedens aktivitetsniveau ud fra deres omsætning. Dette skyldes at en del af den

igangværende aktivitet vil være udskudt i balancen. Implementeringen af IFRS 15 medfører at

regnskabsbrugeren opnår et mere retvisende billede af virksomhedens faktiske aktivitetsniveau på

baggrund af den nye kriterier for indregning af omsætning.
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7.2 Vurdering af de regnskabsmæssige effekter med udgangspunkt i casestudierne:

Vi vil i nedenstående afsnit analyserer på de regnskabsmæssige effekter, der forekommer ved

implementering af IFRS 15 sammenholdt ÅRL. Vurderingen vil tage afsæt i vores foretaget

analyser, vedrørende implementeringen af IFRS 15 for de opstillede kontrakter for henholdsvis

HusCompagniet og SimCorp. Vores primære fokus i vurderingen vil være forskellen i indregning og

måling af omsætning mellem IFRS 15 og ÅRL (IAS 18).

Figur 27; Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af ovenstående figur 27 er den indregnede omsætningen for HusCompagniet i

henhold til IFRS 15 og ÅRL illustreret.

Det fremgår af figur 27, at der forekommer store udsving i indregning af omsætningen. Dette

skyldes primært de forskellige indregningstidspunkter i henholdsvis IFRS 15 og ÅRL (IAS 18). I

henhold til IFRS 15 skal indregningen foretages efter produktionsmetoden, hvilket kommer til

udtryk ved at omsætningen indregnes løbende. Den løbende indregning af omsætning, skal

foretages i takt med at kontrollen af aktivet overgår til Egon Hansen.

I henhold til indregning efter ÅRL skal indregningen foretages efter salgsmetoden, hvilket kommer

til udtryk ved at omsætningen indregnes ved den endelige levering af aktivet til Egon Hansen. Da

den endelige levering af aktivet først forekommer den 1. juli 2020 vil der i henhold til IAS 18 ikke

være mulighed for at indregne omsætning før regnskabsåret 2020. Dette kommer yderligere til

udtryk i ovenstående figur, da der ikke er indregnet omsætning i regnskabsårene 2018 og 2019.
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Figur 28; Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af ovenstående figur 28 er den indregnede omsætning for SimCorp i henhold til

IFRS 15 og ÅRL illusteret.

Det fremgår af figur 28, at der i lighed med HusCompagniet er store udsving i indregningen af

omsætningen. Dette skyldes primært de forskellige indregningstidspunkter i henholdsvis IFRS 15

og ÅRL (IAS 18). Effekterne kommer ligeledes til udtryk i regnskabsårene 2018 og 2019, hvor der

forekommer størst udsving i den indregnede omsætning. For regnskabsåret 2018 fremgår det, at

der kun skal indregnes omsætning i henhold til IFRS 15. Dette skyldes at i henhold til IFRS 15

anses leveringen af ERP-systemet og den efterfølgende installation og brugeroprettelse af ERP-

systemet som to særskilte leveringsforpligtelser. Leveringen af ERP-systemet sker den 1.

december 2018 hvorfor den allokeret omsætning herfra skal indregnes i henhold til IFRS i

regnskabsåret 2018. I henhold til ÅRL opnår Egon Hansen Invest først fordele af ERP-systemet

efter installationen og brugeroprettelsen den 20. januar 2019 hvorfor risici og fordele først overgår

til Egon Hansen Invest på dette tidspunkt. Den allokerede omsætning skal derfor først indregnes i

regnskabsåret 2019. Den tidligere indregning af omsætning i henhold til IFRS 15 kommer ligeledes

til udtryk i regnskabsåret 2019, hvor omsætningen i henhold til ÅRL er markant højere

sammenholdt med IFRS, grundet det tidligere indregningstidspunkt for leveringen af ERP-

systemet.

For regnskabsårene 2020 og 2021 kan den indregnet omsætning for både IFRS 15 og ÅRL

henføres til de tre ydelser, som leveres over en 3-årig periode. Den større indregnede omsætning

efter ÅRL sammenholdt med IFRS, skyldes at i henhold til ÅRL udskydes en større del af
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omsætningen til senere indregning. Dette foretages på baggrund af den allokerede

transaktionspris for de enkelte delkomponenter i den opstillede kontrakt.

7.3 Vurdering af de regnskabsmæssige konsekvensker for SimCorp & HusCompagniets

faktiske årsrapporter:

I forbindelse med afsnit 7.2 har vi vurderet de regnskabsmæssige konsekvenser ved

implementering af IFRS 15 på baggrund af vores opstillet kontrakter for henholdsvis

HusCompagniet og SimCorp. Vi vil derfor foretage en vurdering på baggrund af de seneste aflagte

årsrapporter, hvilken effekt implementeringen af IFRS 15 får på HusCompagniet og SimCorps

indregning og måling af omsætning.

HusCompagniet har fortsat ikke offentliggjort deres årsrapport for regnskabsåret 2018, hvorfor der

er taget udgangspunkt i den aflagte årsrapport for regnskabsåret 2017. I forbindelse med

årsregnskabet 2017 har HusCompagniet vurderet samtlige af deres kontrakter, hvilket der er krav

til i forbindelse med implementeringen af IFRS 15. HusCompagniet har vurderet at effekten ved

implementeringen af IFRS 15 vil være yderst begrænset58. HusCompagniet har ikke valgt at

førtidsimplementere IFRS 15, hvorfor det først vil være for regnskabsåret 2018, hvor indregningen

og måling af omsætningen vil foretages i henhold til IFRS 15. Det vil derfor først være i forbindelse

med offentliggørelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2018, at den faktiske effekt ved

implementering af IFRS 15 vil kunne aflæses. Implementeringen af IFRS 15 vurderes af

HusCompagniet ikke at have en væsentlig effekt, da deres kontrakter i al væsentlighed bliver

indregnet i henhold til IAS 11. Forskellene mellem indregning af entreprisekontrakter i henhold til
IAS 11 og IFRS 15 er forholdsvis små, hvilket ligeledes er analyseret i afsnit 7.2. I forbindelse med

vores analyse af den opstillet kontrakt for HusCompagniet er kontrakten opbygget således at

indregningen sker på baggrund af IAS 18 i henhold til ÅRL. Dette er opstillet for at fremvise, hvilke

væsentlige forskelle der kan forekomme mellem IFRS og ÅRL. HusCompagniets omsætning som

indregnes i henhold til IAS 18 er begrænset, hvilket fremgår ved, at HusCompagniet i deres

årsrapport for 2017 har vurderet at effekterne ved implementeringen af IFRS 15 vil være minimale.

SimCorp har den 8. april 2019 offentliggjort deres årsrapport for regnskabsåret 2018, hvorfor vi

primært vil tage udgangspunkt i denne til brug for vurderingen af de faktiske effekter ved

implementeringen af IFRS 15. Det fremgår af årsrapporten for 2018, at SimCorp har

førtidsimplementeret IFRS 15 i årsrapporten for 201759.

58 HusCompagniet årsrapport 2017 s. 37
59 SimCorp Årsrapport 2018 s. 58
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Da SimCorp har førtidsimplementeret IFRS 15 i 2017 vil det være for regnskabsåret 2016, at man

kan aflæse de direkte effekter, som implementeringen af IFRS 15 har haft. Som analyseret i afsnit
6.3.4, så er den indregnet omsætning i 2016 i henhold til IFRS 15 13 mio. euro højere end den

faktiske indregnede omsætning i 2016 i henhold til IAS 11 og IAS 18. Effekten af IFRS 15 skyldes

primært at indregningsmetoden for licenser for deres EPR-systemet er ændret som følge af IFRS

15. I henhold til IAS 11 og IAS 18 skulle omsætningen fra eksempelvis en 5-årig licensaftale

periodiseres henover løbetiden i lighed med omsætning fra vedligeholdes af ERP-systemet. I

henhold til IFRS 15 skal omsætning fra en 5-årig licensaftale indregnes på ét bestemt tidspunkt, da

kontrollen af dette aktiv overgår ved leveringen, hvorfor der ikke er yderligere leveringsforpligtelser

forbundet hertil. Derved kan SimCorp indregne omsætningen i forbindelse med leveringen af

licensen i stedet for at skulle periodisere den henover løbetiden60. I forbindelse med vores analyse
af den opstillet kontrakt for SimCorp under afsnit 6.3.4 fremgår det ligeledes at implementeringen

af IFRS 15 betyder, der bliver identificeret flere leveringsforpligtelser end tidligere i henhold til IAS

11 og IAS 18. Dette skyldes at IASB ved implementeringen af IFRS 15 har præciseret begreberne

og metoderne som benyttes til indregningen af omsætning.

7.4 Delkonklusion:

På baggrund af de udførte vurdering og diskussion er det vores overordnede konklusion at

bevæggrundene for implementeringen af IFRS 15 i al væsentlig er blevet opfyldt. Dette kommer til

udtryk ved at retningslinjerne for indregning og måling af omsætning er blevet præciseret og

samtidig har IASB elimineret de identificerede svagheder ved de tidligere regnskabsstander.

Det kan ligeledes vurderes ud fra vores foretaget casestudier at der forekommer signifikante

forskelle mellem indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS 15 sammenholdt med ÅRL.

Dette kommer til udtryk ved at der i de undersøgte cases vil skulle foretages tidligere indregning af

omsætning i henhold til IFRS 15 sammenholdt med ÅRL.

Det kan konkluderes at effekterne af implementeringen af IFRS 15 vil være forskellig fra branche til

branche. Dette kommer til udtryk gennem vurderingen af de faktiske effekter for henholdsvis

HusCompagniet og SimCorps årsregnskaber. Effekten af implementeringen af IFRS 15 vurderes

størst for SimCorp. Det skyldes at der i henhold til IFRS 15 foretages tidligere indregning af licens

aftaler hvortil disse i henhold til IAS 18 var periodiseret over licensens levetid.

60 SimCorp Årsrapport 2016 s. 40
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8 Hovedkonklusion:

På baggrund af den foretaget analyse kan det konkluderes, at den væsentlige forskel i forbindelse

med implementeringen af IFRS 15 er 5-trinsmodellen, som erstatter de tidligere benyttede

indregningskriterier i henhold ÅRL’s fortolkningsbidrag IAS 11 og IAS 18. Den udførte analyse har

identificeret, at det er trin 1 og 3 som er tilføjelser i forhold til 3-trinsmodellen benyttet i henhold til

IAS 18.

Trin 1 har til formål, at virksomhederne nu skal identificere kontrakten og derved ikke antage, at

der er tale om en kontrakt med en kunde. Virksomhederne skal først vurdere om en kontrakt med

en kunde opfylder definitionen på henholdsvis en kontrakt og en kunde. Effekten ved trin 3 kommer

til udtryk ved at virksomhederne skal vurdere om den indgået kontrakt indeholder variable beløb,

som skal medtages i den samlede transaktionspris. I henhold til IFRS 15 kan det variable beløb
opgøres efter to metoder nemlig den forventede værdi eller den mest sandsynlige værdi. Trin 3

sikre en mere konkret vurdering af de enkelte delelementer i kontrakterne, som er identificeret

under trin 2 i IFRS 15. I forhold til ÅRL er fokusset at transaktionsprisen skal indregnes til

dagsværdi. Der er derfor ikke et direkte trin, som pålægger virksomhederne, at de skal vurdere og

opgøre variable beløb.

I forbindelse med vores analyser har vi opstillet to fiktive kontrakter for henholdsvis

HusCompagniet og SimCorp. I forhold til HusCompagniet kan det konkluderes, at der i forhold til

den opstillet kontrakt er en væsentlig effekt ved implementering af IFRS 15 set i forhold til ÅRL.

Dette kommer til udtryk ved, at den opstillet kontrakt, som omhandler opførelsen af et typehus på

Egon Hansens grund skal indregnes over tid i henhold til IFRS 15, mens indregningen i henhold til

ÅRL skal foretages efter salgsmetoden. Det kan på baggrund af vores komparativ analyse for

HusCompagniets årsrapporter for 2018 til 2020 konkluderes, at der er markante forskelle på

indregningstidspunktet af omsætning. Dette fremgår ved at i henhold til IFRS 15 vil indregningen af

omsætningen foretages over tid. Indregningen over tid kommer til udtryk ved at omsætningen

indregnes i takt med arbejdets udførelse. Hvorimod omsætningen i henhold til IAS 18 sker på

overdragelsestidspunktet, som først er ved endelige levering af typehuset. Hvis den opstillet

kontrakt skulle behandles i henhold til IAS 11, ville der ikke forekomme væsentlige forskelle i

indregning og måling af omsætning sammenholdt med IFRS 15.

Det kan på baggrund af den seneste aflagte årsrapport for HusCompagniet konkluderes at

implementeringen af IFRS 15 i regnskabsåret 2018 ikke vil få en betydelig effekt for deres

indregning og måling af omsætning. Dette skyldes at størstedelen af deres kontrakter anses som
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værende entreprisekontrakter, som indregnes i henhold til IAS 11, hvorfor der ikke vil forventes

betydelige forskelle ved implementeringen af IFRS 15.

I forhold til SimCorp kan det konkluderes, at der er flere markante forskelle mellem indregningen i

henhold til IFRS 15 og ÅRL. Dette kommer til udtryk ved, at i henhold til IFRS 15 fremkommer der

seks separate leveringsforpligtelser mens der i henhold til ÅRL kun er fem separate

leveringsforpligtelser.

Dette giver derved forskelle i allokeringen af kontraktens samlede transaktionspris, da

transaktionsprisen skal allokeres til seks separate leveringsforpligtelser fremfor fem. Det kan på

baggrund af vores komparativ analyse for SimCorps årsrapporter for 2018 til 2021 konkluderes, at

der er markante forskelle på indregningstidspunktet af omsætning. Forskellen forekommer ved

leveringen af ERP-systemet som sker den 1. december 2018, som i henhold til IFRS 15 vurderes

som en separate leveringsforpligtelse og den dertilhørende omsætningen kan indregnes i

årsrapporten for 2018. I henhold til ÅRL kan omsætningen fra ERP-systemet først indregnes når

installationen og brugeroprettelsen er foretaget, hvilket sker i regnskabsåret 2019. Derved kan det

konkluderes, at IFRS 15 opstiller andre krav til indregningen af omsætningen. Dette kommer til

udtryk ved, at der i henhold til IFRS 15 kan foretages indregning når kontrollen af aktivet overgår til

køber, mens der i henhold til ÅRL først kan foretages indregning af omsætning når de væsentligste

risici og fordele overgår til køber.

Det kan på baggrund af den seneste aflagte årsrapport for SimCorp konkluderes at

implementeringen af IFRS 15 har haft en større effekt på deres indregning af omsætning

sammenlignet med HusCompagniet. Dette skyldes at omsætningen fra licensaftaler skal indregnes

på det faktiske overdragelsestidspunkt i henhold til IFRS 15, hvorimod dette i henhold til ÅRL skal

indregnes over tid, da vurderingen i henhold til IAS 18 var, at risici og fordele løbende overgik til

køber.

Generelt kan det konkluderes at implementeringen af IFRS 15 har præciseret og forbedret de

udfordringer som var identificeret ved regnskabsstandarderne IAS 11 og IAS 18. Dette kommer til

udtryk ved, at der nu forekommer tydeligere og ensartede retningslinjer ved indregning og måling

af omsætning. Den væsentlige forskel som implementeringen af IFRS 15 har medført er, at

virksomhederne nu skal vurdere, hvornår kontrollen af aktivet overgår til køber, hvilket er mere

håndgribeligt end i henhold til de tidligere regnskabsstandarder. Derudover pålægger IFRS 15

virksomhederne til at tage yderligere stilling til eventuelle delelementer i de indgået kontrakter. De

skærpede krav har en effekt på virksomhedernes omsætning ved, at der for nogle brancher vil

skulle foretages tidligere indregning af omsætning sammenholdt med ÅRL. Det kan ligeledes
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konkluderes, at der også vil være brancher, hvortil forskellene vil være minimale for indregning og

måling af omsætning i henhold til IFRS 15 og ÅRL.

Det kan overordnet konkluderes at effekten ved implementeringen af IFRS 15 afhænger af den

enkelte branche og virksomhedens kontraktopbygninger. Dette fremgår ved at entreprisebranchen,

hvor størstedelen af deres kontrakter behandles i henhold til IAS 11, vil forskellene være minimale

ved implementeringen af IFRS 15. Hvorimod for IT-virksomheder, hvor kontrakter primært

behandles som IAS 18, kan der forekomme større forskelle ved implementering af IFRS 15.

Bevæggrundene ved IFRS 15 var et ønske om en præcisering af IAS 11 og IAS 18. Det kan

konkluderes at bevæggrundene blev opfyldt ved implementeringen af IFRS 15. Dette fremgår ved,

at der blev indført en mere konkret og simplificeret metode til indregning og måling af omsætning

ved 5-trins modellen.
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9 Perspektivering:

Ønsket ved implementeringen af IFRS 15 var at regnskabsstandarden for indregning og måling af

omsætning kunne benyttes på tværs af landegrænser i forbindelse med den stigende økonomiske

globalisering. Den stigende økonomiske globalisering resulterede i et konvergensprojekt mellem

IASB og FASB, hvor de i maj 2014 udkom med henholdsvis IFRS 15 og ASU 2014-09. Formålet

med de to nye regnskabsstandarder var et ønske om en mere ensartet metode til at indregne og

måle omsætning.

På baggrund af ovenstående opgave kan det diskuteres, hvor stor effekten ved implementering af

IFRS 15 faktisk har på de enkelte virksomheder. Effekten på de analyseret to virksomheder er

begrænset set i forhold til deres samlede omsætning. Det kunne derfor være relevant og

interessant, at se på, hvordan effekten ville være for små og mellemstore virksomheder i Danmark,

hvis det bliver besluttet at IFRS 15 skal anvendes som fortolkningsbidrag til ÅRL i stedet for IAS 11

og IAS 1861.

Derudover kunne det have været interessant at undersøge om implementeringen af IFRS 15 ville

ændre på regnskabsbrugerens informationsværdi i det præsentationen af de aflagte årsrapporter

vil blive anderledes. Implementeringen af IFRS 15 vil have effekt på henholdsvis nøgletal og

noteoplysninger og det kunne i den forbindelse have været interessant at undersøge om dette

påvirker regnskabsbrugerens beslutningstagning.

En af bevæggrundene for implementeringen af IFRS 15 var at virksomhedernes skønsmæssige

vurderinger skulle formindskes i forbindelse med indregning og måling af omsætning. Opgaven

kunne derfor have en anden indfaldsvinkel, som havde til formål at undersøge ændringerne i

virksomhedernes skønsmæssige vurderinger i forbindelse med implementeringen af IFRS 15.

Ligeledes kunne det have været en spændende indgangsvinkel at undersøge de faktiske forskelle

der er mellem IFRS 15 og IAS 18 hvortil fortolkningsbidraget IFRIC 15 benyttes eller IAS 11. Dette

kunne være undersøgt ved at opstille kontrakterne anderledes eller have et konkret samarbejde

med en virksomhed som ønsker at deltage i vores casestudie. Dette ville have medført at opgaven

vil få en anderledes indgangsvinkel som havde resulteret i en anden konklusion på opgavens

problemformulering.

61 https://erhvervsstyrelsen.dk/lov-om-aendring-af-aarsregnskabsloven-mfl-er-netop-vedtaget-i-
folketinget
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11.7 Bilag 7 – SimCorp bogføringsark ÅRL IAS 18


