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Executive summary 

This thesis concludes that there is a lack of efficient reporting on intangible assets and intellectual 

capital in Danish universities. As of right now Danish universities primarily report on their 

intangibles through the yearly financial statements even though this method is not the best way to 

show the value-creation of the intellectual capital. The measurement in terms of economic value-

creation of intellectual capital is highly uncertain, and in most cases cannot be measured and 

therefore activated in the financial statements due to the fact that the future economic benefit is 

either non-existent or highly unreliable. 

Furthermore the EU has initiated the EPSAS project with the purpose of standardizing financial 

regulation in public sector entities. The EPSAS project is built on the IPSAS accounting standards, 

which again is built on the IAS and IFRS standards for private entities. The EPSAS project is 

expected to become mandatory for public sector entities in the EU within the next few years. With 

the standards only being relevant to financial reporting, it does not solve the problem that this way 

of reporting is not the most efficient in regards to intellectual capital. Neither EPSAS nor IPSAS is 

expected to expand its standards to include other types of reporting.   

Therefore it makes sense to look at different alternatives to the current reporting form. Some 

researchers in the field of intellectual capital reporting believes that the most efficient way of 

reporting for universities would be through a separate report on intellectual capital and intangible 

assets alone. In Austria universities have been required to publish yearly reports on their intellectual 

capital for more than a decade. This report consists of a qualitative and quantitative description of 

various parameters of intellectual capital. For example the Austrian reports consists of a qualitative 

description of how research and teaching is being conducted, as well as a quantitative description on 

how many professors each department has on its payroll, how many students participate in 

exchange programs etc. Additionally the intellectual capital reports also consists of an account of 

how the university have done in regards to a set of pre-determined goals. This part of the report is 

very similar to the Danish “udviklingskontrakt” which also states a series of pre-determined goals 

that the university has to report on the results of. This “udviklingskontrakt” in Denmark is part of 

the universities yearly reports. This thesis believes and concludes that this type of reporting is by far 

a more efficient and informational way of reporting on value-creation of intellectual capital and 

intangible assets in comparison to reporting through financial statements.  
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Indledning 

Immaterielle aktiver er et område der bliver mere og mere relevant. Både når det gælder investerede 

summer, men også når det gælder relevansen af disse aktiver for en virksomheds værdiskabelse – 

såvel private som offentlige virksomheder.  I 2014 i Danmark blev der i alt forsket og udviklet for i 

alt 58,7 mia.kr
1
. Dette svarer til 3,0 pct. af Danmarks BNP i 2014. Af de 58,7 mia.kr stod den 

offentlige sektor for 22,4 mia.kr. i Takt med investeringerne og relevansen af immaterielle aktiver 

vokser, vokser informationsbehovet ligeledes også. En specifik del af området immaterielle aktiver, 

bliver i endnu højere grad relevant for værdiskabelsen i såvel offentlige som private virksomheder, 

nemlig intellektuel kapital. EU anerkender dette, og er påbegyndt EPSAS projektet. Projektet 

projekt indeholder en række omkostningsbaserede regnskabsstandarder baseret på IPSAS og IPSAS 

standarderne. Disse IPSAS standarder er i høj grad udviklet med udgangspunkt i IFRS og deres 

regnskabsstandarder, hvorfor EPSAS projektet ligeledes i høj grad er baseret på IFRS standarderne. 

Per Nikolaj Bukh siger at intellektuel kapital, og rapporteringen af denne i stigende grad er blevet 

vigtigt i løbet af de seneste år. Intellektuel kapital er blevet en større del af virksomheders 

værdiskabelse, og i flere virksomheder er intellektuel kapital en del af de konkurrencemæssige 

fordele, og virksomhedens værdi er altså bundet op på, viden, patenter, medarbejdere og andre 

immaterielle aktiver (Bukh, 2003) 

Dette underbygges af følgende citat fra Castilla-Polo & Gallardo-Vasquez: “The barrier of tangible 

investments has long been penetrated, and it is now necessary to look for new intangible assets that 

differentiate companies. For some time, researchers have argued over the contribution of 

intangible assets to the creation of sustainable competitive advantages (Itami, 1987; Teece, 2000; 

Augier and Teece, 2005; Cohen, 2005; Li et al., 2010; Lin and Huang, 2011; Roulstone, 2011). 

These studies suggest that intangible assets are vital for any organization.” (Castilla-Polo & 

Gallardo-Vasquez, 2016) 

I Østrig har man i over 10 år nu, haft lovgivning om at østrigske universiteter skulle udgive 

rapporter omkring deres intellektuelle kapital, som en del af fortællingen om værdiskabelsen af 

dette på landets universiteter. Yolanda og Silvia, mener at det er på høje tid at dette bliver gjort 

obligatorisk, da dette vil lede til bedre ledelse, og en todelt forbedring: bedre identificering og 

                                                           
1
 dst.dk – Danmarks Statistik, ” Stigning i udgifter til forskning og udvikling i 2014” 
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måling af de immaterielle aktiver, og mere og bedre information til universiteternes stakeholders. 

(Yolanda & Silvia, 2014) 

Der hersker altså ingen tvivl om at dette emne er utrolig relevant i tiden, det er dog ikke alle som er 

enige omkring hvordan værdien af immaterielle aktiver bedst afbilledes. EPSAS projektet er EU's 

tiltag til at øge kvaliteten af rapporteringen af blandt andet immaterielle aktiver. Det afgørende er at 

finde en metode som givet er retvisende billede af immaterielle aktivers medvirken til 

værdiskabelse, samt specielt i offentlige virksomheder at afbillede størrelsen på investeringen i 

dette. Det er specielt afgørende i offentlige virksomheder, da disse står i endnu højere grad på mål 

for deres forbrug og fordeling af ressourcer, da vi her har at gøre med skatteydernes penge. 

Offentlige virksomheder kan med fordel også bruge en forbedret rapporteringsevne til at tiltrække 

en højere grad af finansiering. Hvis man kigger på de danske universiteter, konkurrerer de til en vis 

grad om de samme ressourcer, hvorfor det enkelte universitet vil kunne få gavn af bedre 

rapportering af investeringer i immaterielle aktiver, og disses værdiskabelse.  

- Paradoks i Danmark: investment in intangibles is a core and vital driver of economic value 

creation in the Denmark. Yet the value-creating capacity of intangible assets now stands in stark 

contrast to current accounting practice. 

Opgavens indhold 

Denne opgave indeholder et metodeafsnit hvor den til udarbejdelsen af opgavens brugte metode vil 

blive beskrevet, analyseret og kritiseret. Ligeledes indeholder opgaven en litteraturgennemgang, 

hvor udvalgte artikler indenfor emnet immaterielle aktiver i offentlige virksomheder, med det 

primære fokus på rapportering og værdiskabelse. Derudover indeholder opgaven et afsnit med 

beskrivelse af dansk og international lovgivning indenfor immaterielle aktiver – både for private og 

offentlige virksomheder. Regulering for private virksomheder er taget med for at give et 

sammenligningsgrundlag mellem regulering for private og offentlige virksomheder. Disse 2 afsnit 

danner grundlag for analysen, der overordnet set er opdelt i to dele: 

- Analyse af regulering 

- Analyse af regnskaber 

Disse to afsnit vil ligeledes munde ud i en sammenfattet analyse, men står også for sig selv som 

analyseredskab.  
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Til sidst indeholder opgaven en konklusion og en perspektivering. 

Opgaven vil starte bredt og fokusere på immaterielle aktiver som helhed og som regnskabskategori. 

Dette kommer også til udtryk i reguleringsafsnittet der tager udgangspunkt i regulering omkring 

immaterielle aktiver. I analysen og litteraturgennemgangen vil der dog dykkes længere ned i denne 

kategori og nærmere blive fokuseret på intellektuel kapital. Det skyldes at dette er en del af 

immaterielle aktiver der ikke bliver rapporteret specielt godt af virksomhederne hvorfor netop 

denne del er interessant at fokusere på. Som det ses i nedenstående definition af netop intellektuel 

kapital ses det også at det er den del der kan betegnes som forskellen mellem rapporteret og egentlig 

værdi af virksomheders immaterielle aktiver. Netop derfor er dette relevant at kigge på. Netop 

derfor er det interessant i denne opgave at fokusere mere på denne mindre del af immaterielle 

aktiver. 

Problemformulering & Underspørgsmål 

Denne afhandlings primære formål er at undersøge danske universiteters regnskabsmæssige 

behandling af immaterielle aktiver under nuværende lovgivning, kommende lovgivning, samt 

hvorvidt denne behandling er fordelagtig for værdiskabelsen. Til at undersøge dette er følgende 

problemformulering formuleret: 

”Hvordan er dansk regnskabslovgivning for immaterielle aktiver på universiteter sammenlignet 

med IPSAS, og hvordan kommer dette til udtryk i danske universiteters regnskaber samt hvordan 

anskues værdiskabelse af immaterielle tilgange med fokus på intellektuel kapital i danske 

universiteter” 

 Til at besvare dette er følgende underspørgsmål/delspørgsmål blevet udarbejdet: 

Underspørgsmål: 

1. hvad siger litteraturen til value-creation (værdiskabelse) af immaterielle tilgange hos 

universiteter? 

a. Hvad kan vi lære fra pilotprojekt omkring Intellectual capital reports for 

universities I Europe  

 

2. hvordan er dansk regnskabslovgivning for universiteter sammenlignet med IPSAS? 
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3. Hvad er EPSAS og hvad vil det betyde for Danmark? 

 

4. hvordan ser revisorer og regnskabsaflæggere på den danske rapportering af 

immaterielle tilgange hos universiteter og hvordan anskuer det forholdet til value-

creation? 

Problemafgræsning/Emneafgræsning 

Denne opgave beskæftiger som nævnt i ovenstående afsnit med immaterielle aktiver i offentlige 

virksomheder. Dermed vil opgaven ikke beskæftige sig med andre aktiver, og kun i lav grad med 

private virksomheder. Derudover beskæftiger opgaven sig ikke med revisionsprocessen bag, og 

dermed ikke hvorvidt der er nogle revisionsmæssige problemstillinger i denne forbindelse, men 

udelukkende den regnskabsmæssige behandling.   

Definitioner 

Dette afsnit indeholder definitioner på en række nøglebegreber der går igen igennem opgaven og for 

klarhedens skyld vil være ens defineret igennem hele opgaven. 

Immaterielle aktiver: 

Definitionen på et immaterielt aktiv er hentet fra såvel IAS 38 som IPSAS 31 og lyder som følger: 

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

Intellektuel kapital 

Definitionen på intellektuel kapital er dog i forhold til definitionen på immaterielle aktiver en smule 

mere kompleks. Der findes en lang række definitioner på dette som i større eller mindre grad er 

forskellige fra hinanden. Definitionen der bruges i denne opgave er fra OECD (1999) og lyder som 

følger: 

”The economic value of two categories of intangible assets of a company: 

1. Organizational capital 

2. Human capital 
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More precisely, structural capital refers to things like proprietary software systems, distribution 

networks, and supply chains. Human Capital includes human resources within the organisation (i.e. 

staff resources) and resources external to the organisation, namely customers and suppliers” 

I mange henseender bliver de 2 termer brugt som synonymer men det er vigtigt at skelne, da 

intellektuel kapital typisk også vil være mere end blot det der rapporteres i virksomheders 

årsregnskab som værende immaterielle aktiver.  
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Metode 

Følgende afsnit kortlægger opgavens metodiske overvejelser, hvilke metoder der konkret er anvendt 

til dataindsamling af såvel primær som sekundær data, samt hvilke fordele og ulemper der er ved 

brugen af netop disse metoder. Afsnittet indeholder ligeledes en gennemgang af den analyse model 

der er etableret til analyse af problemstillingen opgaven ønsker at belyse. Afsnittet vil blive rundet 

af med en konklusion på metode delen af opgaven. 

Opgavens overordnede tilgang 

Opgaven er skrevet som en kandidatafhandling på cand.merc.aud. studiet. Opgaven er udarbejdet 

med udgangspunkt i et litteraturstudium af videnskabelige artikler vedrørende immaterielle aktiver i 

offentlige virksomheder. Teorien fra disse artikler sammenlignes da med internationale 

regnskabsstandarder samt danske bekendtgørelser gældende for offentlige virksomheder, for at 

analysere hvorvidt denne regnskabslovgivning lever op til krav/forventninger. Opgaven vil svare på 

de i problemformuleringen opstillede spørgsmål. Det betyder at der tages et kritisk blik på såvel 

litteraturen samt regnskabsstandarder og bekendtgørelser, for at kunne undersøge hvorvidt 

nuværende regnskabsregler er tilstrækkelige til også at give et retvisende billede af offentlige 

virksomheders regnskaber hvad angår immaterielle aktiver. Blandt offentlige virksomheder og 

deres regnskaber er universiteter blevet udvalgt. Universiteter er udvalgt, da disses formål i 

samfundet er at skabe viden, og de dermed lever af at producere og videreformidle viden. Viden kan 

i en regnskabskontekst defineres som et immaterielt aktiv, hvorfor det vil være interessant at 

undersøge hvordan reglerne for dette område påvirker universiteters regnskaber.  På trods af at 

materialet er udarbejdet af fagfolk og folk med stor erfaring indenfor udarbejdelse af 

regnskabsregler, kan der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt standarderne er udarbejdet mest 

hensigtsmæssigt. 

Opgaven er opbygget ud fra både primær data og sekundær data. Den primære data består af 

interviews af revisorer der har arbejdet med revision af offentlige virksomheder, samt interviews 

med regnskabsmedarbejdere fra danske universiteter.  Den sekundære data består af 

regnskabsstandarder udarbejdet af IASB (International Accounting Standards Board) og IPSASB 

(International Public Sector Accounting Standards Board), danske regnskabsbekendtgørelser 

udarbejdet af den danske stat, samt regnskaber udarbejdet af danske og svenske universiteter og 

godkendt af statsautoriserede revisorer. 
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Denne opgave har et normativt udgangspunkt idet at den søger at evaluere og analysere på hvordan 

rapporteringen af immaterielle aktiver siger ud på nuværende tidspunkt, samt analysere eventuelle 

ændringer i lovgivning, og hvilken effekt dette vil have på rapporteringen. Dette sammenholdes 

med og analyseres ud fra hvad den omfattende litteratur omkring netop dette emne foreskriver at 

der bør gøres, og hvordan litteraturen ser på rapporteringen af værdiskabelse af immaterielle 

aktiver. Ligeledes indeholder opgaven en række alternativer til løsning af problemet, hvilket er en 

del af den normative undersøgelse (Andersen, 2010) 

Dataindsamling: 

Primær Data: 

Den primære data i denne opgave består af interviews udarbejdet med 2 interessenter, revisorerne af 

universiteterne og regnskabsaflæggere i form af enten regnskabsansvarlige eller 

regnskabsmedarbejder fra enkelte universiteter. Følgende tabel viser en oversigt over interviewede 

samt deres titel i denne opgave. Af hensyn til anonymitet nævnes ingen navne eller navne på 

arbejdsgivere. 

Rolle Arbejdsopgaver Titel i opgaven 

Revisor Del af revisionsteam på 

revision af dansk universitet 

Revisor 1 

Revisor Underskrivende revisor på 

dansk universitetsregnskab 

Revisor 2 

Specialkonsulent Ansvarlig for anlægsaktiver i 

regnskabet hos dansk 

universitet 

Regnskabsaflægger 1 

Økonomichef Økonomichef hos dansk 

universitet 

Regnskabsaflægger 2 

 

Interviewsende blev udarbejdet som et delvist struktureret interview (Andersen, 2010) hvor der blev 

grundlagt en retning for spørgsmålet og hvad der søgtes et svar på, men hvor det også i høj grad var 

op til den spurgte part og vurdere hvad vedkommende synes var relevant indenfor dette emne. 

Spørgsmålene var altså ikke mulige at svare blot ”ja/nej” på, men krævede et mere uddybende svar. 

Det har den fordel at man muligvis kan blive gjort bekendt med information man ikke vidste man 
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kunne bruge, eller havde vurderet til ikke at være relevant. Såfremt man i stedet opererede med 

lukkede spørgsmål er det nemt at blive sporet ind på en snæver retning og måske ikke blive taget 

derhen hvor der er relevant information. Ligeledes er en fordel ved brugen af åbne spørgsmål at det 

specielt i forbindelse med dataindsamlingsfasen også kan bruges som inspiration til at finde 

relevante problemstillinger, som kan undersøges nærmere. Ulempen ved brugen af åbne spørgsmål 

er at man kan risikere ikke at få svar man kan bruge fremadrettet grundet risikoen for at den 

adspurgte tager svaret ud i en uhensigtsmæssig retning. Ligeledes stilles der store krav til 

intervieweren om at tolke, lytte og stille uddybende spørgsmål (Andersen, 2010) 

Interviewsende blev foretaget som telefoninterviews. En klar fordel ved dette er at der kan foretages 

interviews på lange afstande, men man skal være opmærksom på den problemstilling at det 

udelukkende bliver gennem mundtlig kommunikation, og man ikke har mulighed for at vurdere 

anden visuel kommunikation (Andersen, 2010). Interviewsende blev aftalt med dato og tidspunkt på 

forhånd, hvorfor de interviewede var forberedt på både at blive interviewet, samt i mindre grad 

interviewets retning. 

At bruge interviews til at indsamle data har dog også den ulempe at det i forhold til andre datakilder 

er en kilde der tager en del ressourcer og som kan være svær at få et stort datagrundlag ud af på kort 

tid (Andersen, 2010). Det har også haft den betydning at der til denne opgave kun er udført 2 

interviews pr. interessentgruppe da det ikke har været muligt for flere adspurgte at afsætte tid til 

dette. Brugen af spørgeskemaer ville formentlig kunne have givet et større datagrundlag, men 

muligvis grundet spørgskemaers karakteristika ville dataen ikke være brugbar i lige så høj grad, da 

spørgeskemaer typisk består af enten lukkede spørgsmål eller meget åbne spørgsmål hvor det kan 

være svært at styre den data man får igen. Ved kun at have 2 svar pr. interessentgruppe er 

datagrundlaget ikke stort, men til gengæld er dataen i højere grad brugbar. 

Sekundær data: 

Den sekundære data der er indsamlet består af årsrapporter udgivet af danske og svenske 

universiteter, samt private virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk. Derudover er der gjort 

brug af rapporter om intellektuel kapital udgivet af østrigske universiteter. Ligeledes er der 

indsamlet data fra diverse udgivne rapporter fra eksempelvis EU eller andre organisationer, men 

disse har dog ikke en lige så fremtrædende rolle som årsrapporterne i opgaven. 
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Fordelen ved brug af sekundær data er først og fremmest at man får adgang til data man ellers ikke 

ville have mulighed for at få adgang til. Dataen kan ligeledes indsamles med brug af få ressourcer 

og har en meget høj troværdighed da den i dette tilfælde stammer fra årsrapporter der er revideret 

og godkendt og desuden er udarbejdet af offentlige virksomheder. Ligeledes er brugte rapporter 

udarbejdet af organisationer med høj troværdighed som eksempelvis EU eller den danske stat. Dette 

gør dataen utrolig brugbar. Generelt er ulempen ved brugen af sekundær data at man ikke selv har 

indflydelse på hvorledes denne data er indsamlet og hvorvidt der eksempelvis er bias i denne. Her 

vurderes denne ulempe ikke til at være fremtræden grundet dataens kilde (offentlige organisationer) 

og art (reviderede, og godkendte årsrapporter). 

Validitet og reliabilitet 

Det er vigtigt i forbindelse med metodiske overvejelser og dataindsamling at vurdere den 

indsamlede datas validitet og reliabilitet. Det tilstræbes altid at vælge kilder med så høj validitet og 

reliabilitet som muligt, samt at udforme undersøgelsen således at denne har så kvalitet som muligt 

og vil give et resultat der er så upåvirket som muligt af hvem der spørg og hvornår der spørges.  

Validitet som beskriver hvorledes man måler det man gerne vil måle, og om hvorvidt den valgte 

metode er brugbar til at svare på problemformuleringen (Andersen, 2010). Ligeledes dækker 

begrebet validitet over hvordan man fortolker de resultater undersøgelsen kommer frem til. Har man 

ladet resultaterne styre undersøgelsens retning, eller er der en forforståelse der styrer i en bestemt 

retning?  

Reliabilitet som begreb dækker over undersøgelsens pålidelighed, altså om såfremt undersøgelsen 

blev gentaget om den ville give samme resultat (Andersen, 2010). Udformningen af 

dataindsamlingen vil eksempelvis have betydning for reliabiliteten i opgaven, hvor eksempelvis 

lukkede spørgsmål i et spørgeskema vil give højere grad af reliabilitet end eksempelvis helt åbne 

spørgsmål i et personligt interview vil, grundet at sandsynligheden for at modtage samme svar alt 

andet lige vil være højere i et lukket spørgeskema end i et åbent personligt interview.  

Primær data: 

Den primære data består af telefoninterviews med såvel eksterne revisorer som ansatte på danske 

universiteter med en rolle i regnskabsaflæggelsen. De interviewede revisorer arbejder i forskellige 

revisionsvirksomheder, og de interviewede fra universiteterne er ansat på forskellige universiteter. 
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Denne metode er effektiv til at svare på problemformuleringen, da den giver mulighed for at 

udspørge forskellige parter i rapporteringsprocessen og interessenter omkring deres syn på 

problemet. Validiteten vurderes altså her til at være høj. Resultaterne herfra har i høj grad været 

med til at styre undersøgelsen, da de har kunnet påvise eller afvise spørgsmål baseret på litteraturen 

og teorien. Dataens reliabilitet har dog mindre kvalitet end validiteten. Grundet valget af 

telefoninterview baseret på åbne spørgsmål er det ikke sikkert en tilsvarende undersøgelse foretaget 

af en anden part eller på et andet tidspunkt ville give samme resultat. Ligeledes betyder antallet af 

interviewede personer også at der kunne forekomme stor varians i svarene såfremt der var adspurgt 

personer fra andre eksterne revisionsfirmaer eller ansatte på andre universiteter. 

Sekundær data: 

Den sekundære data vurderes at have en høj grad af validitet og reliabilitet. Den høje grad af 

validitet kommer af at årsrapporter såvel fra danske universiteter som østrigske og svenske netop 

omhandler det som undersøgelsen måler, hvorfor de er meget relevante for undersøgelsen. Den høje 

reliabilitet kommer af at dataen er fast og ikke afhænger af læseren og dermed ville give tæt på så 

ens resultat uanset hvem der foretager undersøgelsen. 

Metodiske refleksioner 

Ved eksempelvis at gøre brug af spørgeskema undersøgelser fremfor telefoninterviews ville 

opgavens reliabilitet formentlig være højere grundet at svarene ville være mere uafhængige af hvem 

der spørger og hvordan der spørges. Ligeledes vil der være mulighed for at spørge flere hvorfor 

datagrundlaget ville være større (Andersen, 2010). Dog ville der være en risiko for at undersøgelsen 

ville have en lavere grad af validitet, da man ikke på samme ville kunne sikre at besvarelserne 

omhandlede det man reelt undersøger.  
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Etablering af analyse model 

Følgende model viser hvordan opgaven er bygget op fra problemformulering til konklusion. 

 

Modellen viser hvordan samspillet imellem teori, litteratur, regulering og dataindsamlingen leder til 

analysen som da svarer på problemformuleringen. Analysemodellen er bygget op på den måde at 

teori, regulering og litteratur danner grundlaget for analysen af hele problemformuleringen. 

Dataindsamlingen bruges da til at be- eller afkræfte de spørgsmål og underbygge de påstande der 

opstilles på baggrund af teorien, reguleringen og litteraturen. 
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Litteraturgennemgang 

Indledning 

Følgende kapitel indeholder en gennemgang af litteraturen omkring immaterielle aktiver i offentlige 

virksomheder. Ligeledes vil kapitlet indeholde et afsnit omkring stakeholder teori, og hvilke 

stakeholders der er til en offentlig virksomheds regnskab, sammenholdt med erfaringer draget fra 

interviews med revisorer af danske universiteter. Kapitlet vil derudover også indeholde et afsnit 

omkring EU’s plan for offentlige regnskaber. Kapitlet rundes af at afsnit med en sammenfatning af 

beskrevne artikler, samt en kritik af disse og til slut en konklusion. Dette kapitel ligger altså det 

teoretiske grundlag for opgaven, sammen med kapitlet ”regulering” 

Stakeholder teori 

Følgende afsnit beskriver hvilke stakeholders der er til offentlige virksomheders regnskaber. 

Offentlige og private virksomheders regnskaber er som udgangspunkt ikke ens. Det skyldes 

forretningsmodellen og dermed også virksomhedernes stakeholders er forskellige.  

Grundlæggende er formålet og forretningsmodellen i private virksomheder at tage ressourcer, 

værende enten varer eller ydelser og forvandle dem til profit. Offentlige virksomheders 

forretningsmodel er den direkte modsætning til private virksomheder da der her tages ressourcer 

værende typisk kapital og lave den til varer eller ydelser. Følgende figur
2
 illustrerer dette: 

 

                                                           
2
 Kilde: Public Sector Accounting 



16 
 

Formålet med offentlige virksomheder er altså ikke at lave profit, men at opfylde forskellige 

politiske mål og leverer vare eller ydelser til borgerne i et samfund. Dette betyder også at 

stakeholders til de to type virksomheder som regel vil være forskellige.  

Offentlige virksomheder henter primært deres ressourcer fra skatteydere, og i mindre grad fra 

långivere på kapitalmarkedet. Til gengæld yder offentlige virksomheder da ydelser eller services til 

skatteyderne i retur for deres betaling. IPSASB har i deres ”Conceptual Framework for General 

Purpose Financial Reports by Public Sector Entities (2008)” identificeret 3 primære grupper af 

regnskabsbrugere (Budding, Grossi & Tagesson, 2015) 

- Modtagere af varer eller ydelser samt disses repræsentanter 

- Ydere af ressourcer samt disses repræsentanter 

- Andre grupper, inkluderende specielle interesseorganisationer samt disses repræsentanter 

Sammenholdt med forretningsmodellen for offentlige virksomheder kan det ses at borgerne går igen 

i såvel den første som i den anden gruppe, da det er borgerne der stiller ressourcer til rådighed mod 

at modtage varer eller ydelser. Dette bekræftes af såvel IPSASB som interviewede revisorer der 

begge identificerer borgerne (eller staten som repræsenterer borgerne) som værende primær 

stakeholder: 

“Thus, in their exposure draft from 2010, Conceptual Framework for GPFR by Public Sector 

Entities, the IPSASB identifies citizens as primary users of GPFR’s Also this clarification and 

definition of primary users includes a wide range of users with different interests. The interest 

group citizens can be divided into different, though overlapping subgroups, such as service 

recipients, voters, tax-payers, etc. Among the subgroups can be conflicting interests, and therefore 

different information needs.” (Budding, Grossi & Tagesson, 2015) 

Dette er også revisor 1s opfattelse: 

”Du tænker på regnskabsbrugerne? I Danmark er det stort set kun de offentlige myndigheder vi 

betragter som stakeholders, da de laver kontrol med universiteterne, og det er dem vi har fokus på 

når vi fx fastsætter væsentlighedsniveau o.l. Så er det klart der kan være nogle lånevirksomheder, 

hvis universiteterne skal hente ekstern funding, men det er ikke så tit vi ser det, da de er ret 

velpolstrerede og veldrevne de universiteter” 
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Dermed er det lovgivers og standardudvikleres primære opgave at forme lovgivning og standarder 

således at de lever op til de krav regnskabsbrugerne har. Da det ikke er realistisk at virksomheder – 

hverken private eller offentlige udvikler årsrapporter der er tilpasset alle stakeholders 

informationsbehov skal der primært tages højde for den primære gruppes behov. Dog kan det for 

virksomhedernes side give god mening at udarbejde årsrapporter der har et højt niveau af kvalitet, 

da dette kan betyde at man kan opfylde andre behov end blot den primære stakeholder gruppe 

(Budding, Grossi & Tagesson, 2015) 

Artikel 1 – Yolanda & Silvia 

Yolanda & Silvia (2014): Recognition and measurement of intellectual capital in Spanish 

universities 

Artiklen af Yolanda & Silvia (2014) har til hovedformål at fremkomme med en effektiv måde at 

måle og indregne immaterielle aktiver/intellektuel kapital i spanske universiteter. Forfatterne 

argumenter for vigtigeden af dette ved følgende: “The authors agree with the Observatory of 

European University (OEU, 2006), which states that in a not too distant future, publishing 

information on IC will be compulsory for universities, mainly due to the fact that they are 

considered to be critical institutional players in the national innovation systems within the current 

knowledge-based economy. However, despite all this, in most countries there exists no obligation or 

recommendation for universities to measure and present information on their IC” (Yolanda & 

Silvia, 2014) 

Derfor mener forfatterne at det er relevant at fremkomme med et forslag til hvordan dette kan 

indregnes i regnskabet. For at gøre dette er undersøgelsen i artiklen blev 3-delt:  

- Undersøge primære initiativer til at måle og indregne immaterielle aktiver på højere undervisnings 

institutioner. 

- Identifikation af nøgle immaterielle aktiver på et universitet, ud fra et interessent perspektiv. For at 

undersøge dette blev der udarbejdet et spørgeskema sendt til nøglepersoner i overvågningen af 

universiteterne, for at undersøge hvilke aktiver de betragter som nøgleaktiver. 

- Uddybning af en række nøgleaktiver, samt udarbejdelsen af metode til måling og indregning af 

disse i regnskabet. 
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På baggrund af dette har Yolanda & Silvia kommet frem til en række konklusioner. Blandet andet 

opmuntres universiteter generelt til at forbedre deres kultur omkring rapportering af immaterielle 

aktiver: 

“The high-level group of experts encouraged universities to participate in the efforts to develop an 

IC reporting culture as part of a strategy to make universities accountable towards their 

stakeholders by improving both transparency in governance and their ressource management and 

strategies (European commission, 2008)”(Yolanda & Silvia, 2014) 

Hvorvidt denne rapportering skal indgå som en naturlig del af regnskabet, og dermed kvantificeres 

er forfatterne til artiklen dog ikke enige i: 

”Taking these considerations into account, the authors believe that complementary non-financial 

information is the most appropriate form for providing information on universities' non-tangible 

elements, thus avoiding the inclusion of accounting criteria which could endanger the quality and 

reliability of the financial information. In our opinion university accounting systems would be 

improved by drafting and presenting a battery of indicators” (Yolanda & Silvia, 2014) 

Altså mener forfatterne at det i stedet ville være fordelagtigt at rapportere om immaterielle aktiver 

som ikke-finansiel information, og i stedet kvalificere denne information. Det skyldes blandt andet 

også at der er betragtelig usikkerhed forbundet med måling og indregning af dette, hvorfor 

pålideligheden af regnskabet muligvis vil tage skade, såfremt man i højere grad skal indregne 

immaterielle aktiver, på baggrund af usikre målinger. Ligeledes mener forfatterne at 

gennemsigtigheden og sammenligneligheden på tværs af lande og universiteter. Denne konklusion 

og fordel virker meget oplagt, dog kan det diskuteres hvorvidt sammenligneligheden på tværs af 

lande er så stor. Såfremt man blot antager at nøgleaktiver for interessenter til et spansk universitet 

og et dansk universitet vil være ens. Såfremt de ikke er, vil der skulle foretages en undersøgelse i 

alle lande i EU, og på den baggrund udforme individuelle vurderinger af hvilke aktiver der kan 

betragtes som nøgleaktiver, og dermed skal indgå i rapporteringen af immaterielle aktiver. 
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Artikel 2 – Canel & Louma-aho 

Canel & Louma-aho (2015): Building intangible assets in the Public sector – an introduction 

Canel og Louma-aho’s artikel omkring immaterielle aktiver i den offentlige sektor, udforsker 

immaterielle aktiver som begreb, immaterielle aktiver i den offentlige sektor, samt identificerer 

problemstillinger og fremkommer med en typologi for immaterielle aktiver i den offentlige sektor. 

Artiklen er skrevet som en introduktion til en konference omkring immaterielle aktiver i den 

offentlige sektor. 

Canel og Louma-aho mener at der på nuværende tidspunkt er det er hul i lovgivningen omkring 

immaterielle aktiver for den private sektor og for den offentlige sektor, hvor den private sektor er 

foran på rapporteringsfronten. Dette mener forfatterne er paradoksalt da immaterielle aktiver er 

vigtigere for værdiskabelsen i den offentlige sektor: 

“While in the private sector there is an increasing awareness and active discourse about the 

economic role of intangible assets and their consequences (Lev & Daum, 2004), still the public 

sector remains slightly apprehensive about the measurement of intangible assets (Cinca et al., 

2003; da Silva & Batista, 2007); and it is not until recently that public sector organizations have 

started to think about intangibles such as reputation (Luoma-aho, 2008; Luoma-aho & 

Makikangas, 2014; Waeraas & Bjyrkeflot, 2012).” (Canel & Louma-aho, 2015) 

“This is a paradoxical gap, literature argues, since intangibility is even more important in public 

than in profit-making organizations (Cinca et al., 2003; Bossi, Fuertes & Serrano, 2005): against 

those quantifiable objectives of the private sector, dominated by profitability and the generation of 

shareholders’ value, public administrations work predominantly with non-monetary aims; also 

public administrations work predominantly with intangible resources (more than capital, machines 

and raw materials, the public sector uses knowledge and human resources); finally, intangibility is 

highly associated to the outcomes of the public sector: public services (Cinca et al., 2003)” (Canel 

& Louma-aho, 2015) 

For offentlige virksomheder er det centralt at skabe tillid hos de borgere der finansierer disse 

selskaber. Mere vigtigt er det at offentlige virksomheder formår at skabe legitimitet. Legitimitet 

skaber offentlig accept af den offentlige virksomheds berettigelse til fx funding. Canel & Louma-

aho argumenterer for dette således: 
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“Central for public sector organizations in a democratic setting is the citizen trust. This trust, we 

argue, is the outcome of several different intangible assets. Most importantly, trust is associated 

with legitimacy. Legitimacy and public acceptance are central for their operation in democratic 

settings, yet much of their functions remain intangible. Public sector organizations are globally 

challenged by reaching and engaging citizens and maintaining their trust, a challenge for which the 

role communication plays needs to be more fully analysed (Garnett et al., 2008; Lee, 2008 and 

2009; Glenny, 2008; Luoma-aho, 2008; Howlett, 2009; Geldes & Ihlen, 2010; Wæraas, & 

Byrkjeflot, 2012; Stromback & Kiousis, 2011 and 2013; Canel & Sanders, 2012; Sanders & Canel, 

2013; Luoma-aho and Makikangas, 2013). In democratic settings, public sector organizations are 

being impelled to legitimize their activities in order to preserve their existence (Cinca et al., 2003), 

bringing communication and intangible assets into the center of public sector practice.” (Canel & 

Louma-aho, 2015) 

Canel og Louma-aho argumenterer ligeledes for at immaterielle aktiver i den offentlige sektor er 

fundamentalt anderledes end i den private sektor: 

“Intangibles in the public sector, however, differ from intangibles of NGOs or businesses, as the 

citizen needs, the variety of audiences, available resources and the need to aim for common good 

are different from the private sector (Luoma-aho, 2007; Waeraas & Byrkjeflot, 2012). Moreover, 

the ideals of businesses and NGOs do not translate directly to public sector organizations.” (Canel 

& Louma-aho, 2015) 

Canel og Louma-aho argumenterer videre for hvorfor immaterielle aktiver i den offentlige sektor er 

anderledes end immaterielle aktiver i den private sektor: 

“First, for public sector organizations, the environment is political, what affects resources, 

personnel and goals. Public sector structures are more complex, diverse and uncertain about 

objectives and decision-making criteria. The public sector is less open to market competition with 

less incentive to reduce costs and less concern with consumer preferences. Second, public sector 

organizations are more constrained by legal and regulatory frameworks than corporations; they 

are more subject to public scrutiny and required to have a high degree of accountability to 

constituencies. Finally, the diversity and multiplicity of publics and stakeholders exceeds that of 

corporations (see Canel & Sanders 2013). In sum, public sector organizations have to operate 

under different constrains, and to balance political guidelines, national guidelines, international 
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cooperation, ideologies management, the bureaucratic culture of administration and current citizen 

and stakeholder feedback.” (Canel & Louma-aho, 2015) 

Canel og Louma-aho konkluderer til slut at processen omkring at forstå og anerkende forskellene i 

immaterielle aktiver i den offentlige og private sektor er forskellige vil tage tid. Derudover foreslår 

de en række punkter som de mener, vil kunne hjælpe på dette. blandt andet foreslår Canel og 

Louma-aho at evalueringsprocessen af immaterielle aktiver i den offentlige sektor og den private 

sektor differentieres, således at der er forskel i den måde der rapporteres om immaterielle aktiver i 

det private og det offentlige. 

Artikel 3 – Per Nikolaj Bukh 

Per Nikolaj Bukh (2003): The relevance of intellectual capital disclosure: a paradox? 

Per Nikolaj Bukhs artikel fra 2003 undersøger i sin artikel det han beskriver som et paradoks i 

mellem at kapitalmarkedet efterspørger mere information, samtidig med at det samme 

kapitalmarked ikke anerkender et behov for mere information omkring intellektuel kapital hos 

virksomhederne. Bukh beskriver at kapitalmarkedet ikke anerkender behovet for og relevansen af 

mere information omkring intellektuel kapital på trods af at flere og flere udgiver mere og mere 

information om netop dette, i form af særskilte rapporter udover den information der gives i 

årsregnskabet, som udgiverne ikke mener, er tilstrækkelig til at fange værdiskabelsen af disse 

aktiver. 

”The generel impression from the meeting was that intellectual capital statements as well as the 

information they disclosed were not perceived as being relevant by the capital market actors. While 

this, according to Eccles et al. (2001), could be interpreted as if the analysts were reluctant to 

share their private information gained from private disclosure meetings with private investors, 

another possibility emerged: the capital market actors focused too much on specific indicators that 

could be compared across the very different firms which at that time had published intellectual 

capital statements, instead of focusing on the interconnectedness of the indicators and the story of 

value creation conveyed in the reports.” (Bukh, 2003) 

Bukh mener ligeledes at der er et framework problem, grundet manglende standarder og forståelse 

for hvilke aktiver der reelt bidrager til at skabe værdi: 
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“Gerpott et al. (2008, p. 37) wrote that “due to the lack of standards, current and potential future 

shareholders are likely to find it very difficult to assess the true meaning of such intangible asset-

related reporting content provided by corporations.” At the same time, Nielsen and Madsen (2008, 

p. 6) stated that “there seems to be a lack of ideas of how to structure or select the information that 

should be disclosed, and thus merely to report more, without any conception of the company’s 

specific situation and without any selection process.””(Bukh, 2003) 

Bukhs artikel laver ikke en egentlig undersøgelse, men opstiller mere et paradoks omkring den 

manglende sammenhæng mellem den øgede udbydelse af information, den tilsyneladende øgede 

efterspørgsel efter information, også det kuriøse i at deltagere på kapitalmarkedet ikke anerkender 

efterspørgslen på denne information. Bukh konkluderer at når udbuddet af information stiger, 

skyldes det at efterspørgslen efter information stiger: 

“Intellectual capital, as well as disclosure of information on intangibles and IC have in recent 

years gained importance. IC has increasingly been seen as an integral part of firms' value-creating 

processes (Cumby and Conrod, 2001; Sullivan, 2000) and several reports (e.g. Eustace, 2001; 

FASB, 2001; Upton, 2001) and researchers (e.g. Eccles et al., 2001; Lev, 2000) have argued that 

the demand for external communication of IC is increasing as several companies base their 

competitive strength and thus the value of their company on know-how, patents, skilled employees 

and other intangibles.” (Bukh, 2003) 

Ligeledes konkluderer Bukh at rapporteringen af intellektuel kapital skal være en langt mere 

integreret del af rapporteringsarbejdet end på nuværende tidspunkt: 

“Further the commentary will argue that for IC disclosure to be perceived as relevant from a 

capital market perspective, the information should be disclosed as an integral part of a framework 

illuminating the value creation processes of the firm.” (Bukh, 2003) 
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Artikel 4 – Bezhani 

Bezhani (2010): Intellectual capital reporting at UK universities 

Formålet med Bezhanis artikel er at undersøge størrelsen og forholdet omkring frivillig rapportering 

af intellektuel kapital på britiske universiteter, samt relationen mellem dette, universiteternes 

præstation og holdningen til obligatorisk rapportering af intellektuel kapital blandt universiteterne. 

For at gøre dette tog Bezhani årsrapporterne fra 30 britiske universiteter. Ligeledes blev der 

udformet et spørgeskema hvor økonomidirektører på universiteterne blev udvalgt til at besvare 

spørgsmål omkring rapportering af intellektuel kapital og eventuel obligatorisk rapportering af 

dette. Offentlige virksomheder som universiteter er oplagte at undersøge da disse gør stor brug af 

immaterielle aktiver: 

“Public sector reforms often carry with them values consistent with “value for money” and 

competition (Kong, 2008). Unlike private sector, public sector tends to have multiple objectives of a 

non-financial nature, makes more intensive use of human resources and knowledge, their final 

product of public administration is a service and this is essentially intangible therefore the public 

sector is an ideal framework for the application of the ideas related to IC theory (Cinca et al., 

2003).” (Bezhani, 2010) 

Bezhani lavede derudover en regnskabsanalyse, hvor det blev analyseret hvordan der blev 

rapporteret om intellektuel kapital. Rapporteringen blev kategoriseret indenfor 3 felter: kvalitativ, 

kvantitativ og værdiansat. Bezhani fandt her at 52 % af al rapporteret information om intellektuel 

kapital fandt sted som kvalitativ rapportering. Kun 15 % blev rapporteret i form af værdiansættelse.  

Bezhani fandt også at britiske universiteter har en lav grad af opmærksomhed på intellektuel kapital 

og rapporteringen af denne. Ingen universiteter havde afdelinger for immaterielle 

aktiver/intellektuel kapital, fremlagde særskilte rapporter om dette, og få var klar over at østrigske 

universiteter var underlagt obligatorisk rapportering om dette. Ligeledes undersøgte Bezhani 

motiverne for at fremlægge den information om intellektuel kapital som universiteterne fremlagde. 

60 % af de adspurgte var enige i at de primære motiver for ekstern rapportering var for at vise at 

man var en innovativ organisation, og for at vise at man brugte den nyeste teknologi. Det er 

interessant at se at ingen  nævner det at skabe værdi for virksomhedens stakeholders. Blandt 

motiverne for intern rapportering var igen at opmuntre til innovation, samt skabe en bestemt kultur 

(Bezhani, 2010) 
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Bezhani konkluderer på baggrund af sin undersøgelse at rapportering om intellektuel kapital er i sit 

tidlige stadie i Storbritannien. Ingen universiteter forbereder særskilte rapporter om dette, og det 

generelle informationsniveau var lavt. Den smalle mængde information der blev udgivet var 

primært i kvalitativ form. Ligeledes fandt Bezhani at der ingen korrelation var imellem 

universitetets rangering og dets rapportering om intellektuel kapital. Bezhani mener ligeledes ikke 

at årsrapporten er det optimale sted for denne rapportering.  

 “Findings suggest that the amount of IC information disclosed by UK universities in their annual 

reports is low. UK universities were identified as being over‐regulated and having low awareness 

of IC.” (Bezhani, 2010) 

The Work Foundation “Accounting for intangibles: Financial reporting and value creation in 

the knowledge economy” 

The Work Foundation har udgivet en rapport omkring problemstillinger med rapportering af 

immaterielle aktiver i vidensbaseret økonomi, samt problemstillinger omkring værdiskabelsen i 

selvsamme økonomi. 

”Knowledge-based businesses rearrange. They generate their main cash flows from their 

investments in intangibles rather than from the traditional exploitation of physical assets and 

relatively low-skilled labour…why else would business enterprises invest so heavily and 

consistently in R&D, employee training, brand creation and maintenance, organisational change, 

and other forms of intangible asset if this was not the case?” 

“Despite their evident value-creating capacity, however, the case for capturing and representing 

that value within existing accounting practice has proven hugely controversial. In part such 

controversy reflects philosophical differences about the nature and role of accounting practice. On 

the one hand are those for whom the primary role of accounting is to assure a coherent 

representation of past performance, while others suggest that when faced with a knowledge-based 

economy, traditional accounting acts to obscure a whole array of intangible drivers and thus fails 

to anticipate future value-creation.” 

The Work Foundations rapport undersøger problemstillinger i forbindelse med rapportering af 

immaterielle aktiver. Rapporten undersøger problemstillingen fordelt på store selskaber, mindre 
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virksomheder, samt offentlige virksomheder. Denne litteraturgennemgang vil udelukkende fokusere 

på afsnittene omkring immaterielle aktiver i den offentlige sektor. 

Rapporten beskriver nogle af problemerne ved rapportering af immaterielle aktiver i offentlige 

virksomheder som værende ”…problems of definition, conceptual clarity and quantification – as 

well as the tension between the commercial and ’core publix task’ imperatives of the organisation”  

Ligeledes beskriver rapporten andre problemer for offentlige virksomheders rapportering af 

immaterielle aktiver: 

”Up to now, government has struggled to comprehend, pinpoint and assess the worth of public-

sector intangible assets. Their efforts have been impeded by the fact that the processes that would 

ensure effective management and exploitation of PSIAs (Public Sector Intangible Assets)
3
 – 

including the relevant tools, skills and incentives – are underdeveloped.” 

Rapporten konkluderer omkring immaterielle aktiver i den offentlige sektor at problemstillingerne 

beskrevet ovenfor vil forblive fastlåste. Konceptuelle problemer forhindrer at der sker en ændring 

på dette punkt, samtidig med at manglende research indenfor emnet forhindrer fremskridt. 

Immaterielle aktiver i offentlige virksomheder og den værdi de skaber defineres ud fra hvilken 

værdi de skaber for deres ejere. Da ejerne af offentlige virksomheder er borgerne, bør den 

rapporterede værdi afspejle hvilken værdiskabelse det pågældende immaterielle aktiv har for 

borgerne, og altså skal indregning og måling i højere grad baseret på ”public value”. 

”Certainly, these always include value-for-money and financial prudence, as well as the meeting of 

legal and administrative requirements. But so are public sector resources to be exploited for the 

public good. One conceptual approach to the operation of the public sector in this way is that out of 

‘public value’ which stresses precisely the need for value creation to orient to public preferences.” 

Altså konkluderer rapporten at en ny konceptuel tilgang til indregning og måling af værdi I den 

offentlige sektor er at foretrække. 

 

 

 

                                                           
3
 Egen parentes i citatet 
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Sammenfatning 

Følgende tabel/figur indeholder en sammenfatning af ovenstående artiklers emne, hovedpunkter og 

konklusion: 

Forfatter(e) Emne/Formål Hovedpointer Konklusion 

Yolanda & Silvia Artiklens formål er at 

fremkomme med en 

effektiv måde at måle og 

indregne immaterielle 

aktiver/intellektuel kapital i 

spanske universiteters 

årsregnskaber på. 

Forfatterne mener at det 

indenfor en kort årrække 

vil blive lovpligtigt for 

universiteter at udgive 

information omkring deres 

intellektuelle kapital 

grundet universiteternes 

store rolle i det nuværende 

videnssamfund. 

Ligeledes mener forfatterne 

at det er fordelagtigt at 

identificere en række 

nøgleaktiver, baseret på 

udvalgte interessenters ide 

om hvilke aktiver der er af 

nøglekarakter. 

Artiklens konklusion er at 

universiteter skal 

opmuntres til at udvikle 

deres rapporteringskultur 

omkring immaterielle 

aktiver og intellektuel 

kapital, for at øge 

gennemsigtigheden og 

effektivisere 

ressourceforbruget og 

strategier. Ligeledes mener 

forfatterne at det vil være 

mest hensigtsmæssigt at 

udgive rapporter omkring 

intellektuel kapital og 

immaterielle aktiver 

særskilt fra årsrapporten, 

for at undgå at denne 

information skal leve op til 

regnskabskriterier for 

indregning og måling, samt 

ikke påvirke 

regnskabskvaliteten. 

Canel & Louma-aho Formålet med denne artikel 

er at udforske immaterielle 

aktiver som begreb, 

immaterielle aktiver i 

offentlige virksomheder, 

samt udforske eventuelle 

problemstillinger 

vedrørende immaterielle 

aktiver i offentlige 

virksomheder. 

Forfatterne mener at der på 

nuværende tidspunkt er hul 

i lovgivningen i mellem 

den private og den 

offentlige sektor og disses 

regler for immaterielle 

aktiver, hvor de mener den 

offentlige sektor er bagud, 

på trods af at immaterielle 

aktiver er afgørende for 

Forfatterne konkluderer at 

der bør arbejdes på at 

evalueringsprocessen skal 

differentieres således den 

er forskellig fra den private 

til den offentlige sektor, 

således der er forskel i 

rapporteringen omkring 

immaterielle aktiver. 

Ligeledes anerkender 
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den offentlige sektor. 

Ligeledes mener forfatterne 

at der er forskelle imellem 

immaterielle aktiver i 

private og offentlige 

virksomheder og disses 

karakteristika. 

forfatterne at processen 

omkring at få lukket hullet 

i lovgivningen vil tage tid.   

Per Nikolaj Bukh Artiklen et paradoks 

forfatteren finder i at 

immaterielle aktiver ikke 

rapporteres i særlig høj 

grad på trods af at 

kapitalmarkedet generelt 

efterspørger mere 

information. 

Forfatteren mener at der er 

generelt framework 

problem grundet 

manglende standarder for 

rapportering af 

immaterielle aktiver, samt 

en manglende forståelse for 

hvilke aktiver der reelt 

skaber værdi, hvorfor det er 

svært at rapportere om 

disse. 

Forfatteren mener at det er 

paradoksalt at der 

efterspørges mere 

information på 

kapitalmarkedet, der 

udbydes mere information 

på selvsamme marked, men 

at markedsdeltagere 

samtidig ikke anerkender 

denne efterspørgsel på 

information 

Forfatteren konkluderer at 

siden udbuddet af 

information er stigende må 

efterspørgslen også være 

det. Ligeledes mener 

forfatteren at 

rapporteringen af 

intellektuel kapital skal 

være en langt mere 

integreret del af 

rapporteringsarbejdet end 

på nuværende tidspunkt 

Ivoni Bezhani Artiklens formål er at 

undersøge størrelsen af og 

forholdene omkring 

frivillig rapportering af 

intellektuel kapital på 

britiske universiteter, samt 

relationen mellem 

relationen mellem 

universiteternes præstation 

Artiklen undersøgte 

hvordan der blev 

rapporteret omkring 

intellektuel kapital hvorvidt 

der var tale om kvalitativ 

form, kvantitativ eller 

værdiansat. Det blev fundet 

at langt størstedelen af 

rapportering fandt sted i 

Artiklen konkluderer at 

rapporteringen af 

information omkring 

intellektuel kapital er lav 

karakter således at der ikke 

blev rapporteret særlig 

meget. Den primære 

metode til at rapportere var 

i kvalitativ form. Der blev 
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og deres rapportering af 

dette. Ligeledes blev disses 

holdninger til obligatorisk 

rapportering undersøgt. 

kvalitativ form. 

Universiteterne i 

Storbritannien har en lav 

grad af bevidsthed omkring 

intellektuel kapital. 

ikke fundet en korrelation 

imellem mængden af 

rapportering omkring 

immaterielle aktiver og 

universiteternes præstation. 

The Work Foundation Formålet med rapporten 

om rapportering af 

immaterielle aktiver er at 

fremkomme med en række 

problemstillinger for dette 

og problemstillinger 

omkring værdiskabelsen af 

rapporteringen i en 

vidensbaseret økonomi. 

Rapporten beskriver en 

række af problemerne 

omkring rapportering som 

problemer vedrørende 

kvantificering, konceptuel 

klarhed, samt forskellen 

mellem kommercialisering 

og offentlige kerne-

opgaver. Ligeledes mener 

rapporten heller ikke at der 

er tilstrækkelige evner og 

incitamenter for at blive 

skarpere på rapporteringen. 

Rapporten konkluderer at 

der er fare for at disse 

problemer vil fortsætte med 

at eksistere grundets deres 

karakter. Rapporteringen af 

immaterielle aktiver bør 

afspejle den værdi 

aktiverne skaber for deres 

ejer(e). Da ejerne af 

offentlige virksomheder er 

borgerne bør 

rapporteringen altså 

afspejle værdiskabelsen for 

borgerne. 

 

Litteraturkritik 

Følgende afsnit indeholder en kort kritik af ovenstående artikler. Kritikken vedrører enten 

undersøgelsens designs påvirkning på konklusionen eller hvilke begrænsninger artiklen har i 

forhold til brugbarhed i denne opgave. 

Artiklen af Yolanda og Silvia, kan kritiseres ved at de kun har brugt en interessent gruppe til at 

undersøge hvilke aktiver på de spanske universiteter der kan betegnes som nøgleaktiver. Det var 

udelukkende medlemmer af universiteternes ”social councils” der blev adspurgt om hvilke aktiver 

de mener universiteternes stakeholders har størst behov for information omkring. Havde man i 

stedet identificeret universiteternes stakeholders, og selv udspurgt dem, ville man stå med en 

undersøgelse der havde en højere grad af brugbarhed, da man var sikker på at de parametre man 

udvalgte rent faktisk ville være de parametre stakeholders var mest interesseret i. Artiklen er dog 

særdeles brugbar idet at den ligger et godt grundlag for fremtidige undersøgelser indenfor området.  
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Per Nikolaj Bukhs artikel kan kritiseres ved at den vedrører private virksomheder og private 

kapitalmarkeder hvorfor dens undersøgelser og konklusioner ikke kan overføres direkte på 

opgavens undersøgelse. Ligeledes bygger Bukh mange af sine argumenter på sekundær data, og 

ikke særlig høj grad primær data, hvilket kan ses som en svaghed, alt efter de sekundære datakilders 

kvalitet. 

Kritikken af Canel og Louma-ahos artikel går på om det reelt er relevant og afgørende hvilke type 

immaterielle aktiver offentlige virksomheder har, da de som oftest har monopol eller tæt på det, på 

de områder de opererer. Derfor kan det argumenteres at artiklens relevans ikke er høj, såfremt man 

er enig i kritikken. Dog ses artiklens undersøgelse også at påpege at med bedre forståelse for de 

immaterielle aktiver i offentlige virksomheder kan dette lede til bedre ledelse og mere effektiv 

styring af offentlige virksomheder og disses ressourcer. 

The Work Foundations rapport om intellektuel kapital bygger ikke på videnskabelige undersøgelser, 

hvilket kan betegnes som en kritisk i forhold til dens brug indenfor videnskabeligt arbejde. 

Rapporten har et meget praktisk grundlagt og bygger i højere grad på empiriske observationer, hvor 

andre videnskabelige artikler i højere grad tager et teoretisk udgangspunkt. 

Konklusion 

Alle artikler der er beskrevet i dette afsnit er enige om at immaterielle aktiver er afgørende for 

værdiskabelsen, særligt i offentlige virksomheder. Ligeledes er de enige om at der er behov for en 

alternativ måde at rapportere om denne værdiskabelse i forhold til nuværende regnskabsparadigme, 

hvor forfatterne til ovenstående artikler er enige om at dette ikke indfanger den værdiskabelse 

immaterielle aktiver i offentlige virksomheder skaber. Nogle artikler argumenterer for at der skal 

udgives særskilte rapporter omkring immaterielle aktiver (Yolanda & Silvia), og denne information 

bedst gives som ikke-finansiel information. Andre artikler nøjes med at konstatere at det nuværende 

informationsniveau og den nuværende rapporteringstilgang ikke er tilstrækkelig til at indfange 

værdiskabelsen. Hvorvidt dette er vejen frem er dog mere uklart. Bezhani har undersøgt britiske 

universiteters frivillige rapportering af intellektuel kapital, hvor Bezhani kommer frem til at der er 

et lavt niveau af frivillig rapportering i denne form. Hvorvidt lovgivning på dette område vil betyde 

bedre kvalitet af information og dermed større værdi for interessenter er dog uklart. Bukh 

argumenter ligeledes for at rapportering af immaterielle aktiver/intellektuel kapital skal være en 

mere integreret del af rapporteringen, for at fange værdiskabelsen af disse aktiver. Canel & Louma-
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aho argumenterer for at immaterielle aktiver i offentlige virksomheder har andre karakteristika end 

immaterielle aktiver i private virksomheder, blandt andet ud fra at det miljø offentlige virksomheder 

opererer i er markant anerledes end det miljø private virksomheder opererer i. 
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Regulering 

Følgende afsnit vil beskrive dansk regulering for offentlige virksomheder med primært fokus på den 

regulering der er gældende for danske universiteter. Ligeledes indeholder afsnittet en beskrivelse af 

international lovgivning for immaterielle aktiver i såvel private som offentlige virksomheder. Dette 

vil ske igennem en beskrivelse af IAS 38 som er regnskabsstandarden for immaterielle aktiver i 

private virksomheder der aflægger regnskab efter IFRS, samt en beskrivelse af IPSAS 31, der er 

pendanten til IAS 38, men dog udelukkende gælder for private virksomheder der aflægger regnskab 

efter disse standarder. Disse standarder vil ligeledes blive sammenlignet for at illustrere forskelle og 

ligheder de 2 standarder imellem.  

Dernæst vil EU’s EPSAS projekt blive beskrevet. EPSAS projektet er EU’s forsøg på at 

harmonisere offentlig regnskabslovgivning, og forventes at blive gældende regnskabsbestemmelser 

indenfor de kommende år. Efterfølgende vil nuværende dansk regnskabslovgivning blive beskrevet, 

hvorefter denne vil blive sammenlignet med IPSAS 31, som forventes at danne grundlag for 

EPSAS, og dermed blive gældende ret indenfor de kommende år. Afsnittet rundes af med en 

konklusion. Følgende skema viser den beskrevne lovgivning opdelt i 3 dele. 
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International lovgivning  

IAS 38  

IAS 38 er den internationale regnskabsstandard for immaterielle aktiver, som skal benyttes at 

virksomheder der aflægger regnskab efter reglerne i IFRS. 

Formålet med IAS 38 er at foreskrive den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver. 

Standarden foreskriver at virksomheder udelukkende skal indregne et immaterielt aktiv hvis 

bestemte kriterier er opfyldt. Standarden angiver derudover også hvordan den regnskabsmæssige 

værdi af immaterielle måles, samt beskriver oplysningskravene til immaterielle aktiver. 

Standarden træder i kraft for regnskabsår som er påbegyndt efter d. 31 marts 2004.  

Definitioner 

Følgende afsnit giver en definition af nøglebegreber i relation til immaterielle aktiver. Et 

immaterielle aktiv defineret som: 

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

Identificerbart defineres som: 

”Definitionen på et immaterielt aktiv kræver, at et immaterielt aktiv er identificerbart, for at der 

kan skelnes mellem dette og goodwill. Goodwill, der indregnes i en virksomhedssammenslutning, er 

et aktiv, der repræsenterer de fremtidige økonomiske fordele, der hidrører fra andre aktiver, der er 

overtaget ved en virksomhedssammenslutning, og som ikke identificeres individuelt og indregnes 

separat. De fremtidige økonomiske fordele kan opstå som følge af synergier mellem anskaffede 

identificerbare aktiver eller fra aktiver som hver for sig ikke opfylder kriterierne for indregning i 

årsregnskabet.” 

Et aktiv er identificerbart, hvis det enten jf. 38.12: 

a) kan udskilles, dvs. at det kan udskilles eller adskilles fra virksomheden og sælges, overdrages, 

gives i licens, udlejes eller udveksles, enten separat eller sammen med en tilknyttet kontrakt, et 

tilknyttet identificerbart aktiv eller en tilknyttet identificerbar forpligtelse, uanset om virksomheden 

har til hensigt at gøre dette, eller 
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b) hidrører fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse rettigheder kan 

overdrages eller udskilles fra virksomheden eller fra andre rettigheder og forpligtelser 

Fremtidig økonomisk fordel: 

De fremtidige økonomiske fordele fra et immaterielt aktiv kan omfatte omsætning fra salg af 

produkter eller tjenesteydelser, omkostningsbesparelse eller andre fordele hidrørende fra 

virksomhedens anvendelse af aktivet. Eksempelvis kan anvendelsen af intellektuel kapital i en 

produktionsproces reducere fremtidige produktionsomkostninger frem for at øge den fremtidige 

omsætning jf. 38.17 

I forbindelse med indregning af immaterielle aktiver, er det vigtigt at skelne mellem forskning og 

udvikling. Udviklingsomkostninger kan aktiveres, mens forskningsomkostninger skal 

omkostningsføres. Følgende er definitionerne på udvikling og forskning: 

Udvikling: 

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

eller væsentligt forbedrede materialer, anordninger, produkter, processer, systemer eller 

tjenesteydelser forud for påbegyndelsen af en erhvervsmæssig produktion eller brug. 

Forskning: 

er grundlæggende og planlagte undersøgelser foretaget for at opnå ny videnskabelig eller teknisk 

viden og indsigt 

Indregning og måling 

Indregningen af et aktiv som et immaterielt aktiv kræver, at en virksomhed kan dokumentere, at 

aktivet opfylder: 

a) definitionen på et immaterielt aktiv (jf. 38.8-17), og 

b) indregningskriterierne (jf. 38.21-23). 

Indregningskriterierne: 

Et immaterielt aktiv skal udelukkende indregnes, hvis jf. 38.21: 
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a) det er sandsynligt, at de forventede fremtidige økonomiske fordele, som kan henføres til aktivet, 

vil tilgå virksomheden, og 

b) aktivets kostpris kan måles pålideligt. 

En virksomhed skal vurdere sandsynligheden for forventede fremtidige økonomiske fordele ved 

anvendelse af rimelige og dokumenterbare forudsætninger, som repræsenterer ledelsens bedste skøn 

over de økonomiske forhold, som vil foreligge over aktivets brugstid jf. 38.22. En virksomhed 

udøver skøn ved vurderingen af graden af sikkerhed forbundet med den fremtidige strøm af 

økonomiske fordele, som kan henføres til anvendelsen af aktivet på grundlag af de oplysninger, der 

er tilgængelige på tidspunktet for første indregning. Ekstern dokumentation tillægges mest vægt jf. 

38.23. Et immaterielt aktiv skal første gang måles til kostpris jf. 38.24 

IPSAS31 

IPSAS 31 beskriver den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, som ikke er nævnt 

specifikt i andre IPSAS standarder. IPSAS 31 gælder for alle offentlige virksomheder undtagen for 

GBE’s (Government Business Enterprises) jf. IPSAS 31.4. 

Ikrafttræden 

Standarden træder i kraft for regnskabsår der starter på eller efter d. 1/4 2011. 

Definition 

Immaterielt aktiv: 

Identificerbart ikke-monetært aktiv uden fysisk substans 

Forskning: 

Ny og planlagt undersøgelse med det formål at opnå ny videnskabelig eller teknologisk viden og 

forståelse. 

Udvikling: 

Brug af forskningsresultater samt anden viden til en plan eller design for nye produkter eller en 

markant forbedring af materialer, maskiner eller lignende til kommercielt brug. 

Følgende er eksempler på immaterielle aktiver i den offentlige sektor: 
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- Computer software 

- Rettigheder 

- Patenter 

- Kunderelationer 

- Landingsrettigheder i lufthavne 

- Radio/TV-licenser 

- Import licenser 

- Ret til begrænsede ressourcer 

Bemærk at listen ikke er udtømmende. 

Immaterielle aktiver i den offentlige sektor kan enten være likvid genererende, ikke-likvid 

genererende, eller Arvelige-aktiver. Arvelige aktiver vil ikke blive berørt yderligere. 

Indregning og måling 

Immaterielle aktiver skal indregnes som aktiver såfremt de opfylder følgende kriterier: 

- Aktivet er identificerbart og muligt at adskille (IPSAS 31.17-25) 

- Virksomheden har kontrol over aktivet (IPSAS 31.17-25) 

- Det er sandsynligt at fremtidig økonomisk fordel tilfalder virksomheden (IPSAS 31.28) 

- Prisen eller dagsværdien på aktivet kan måles pålideligt. (IPSAS 31.28) 

Et Aktiv er muligt at adskille, hvis det kan sælges, eller lejes ud til en fremmed part. (IPSAS 31.19) 

Første måling: 

Immaterielle aktier måles ved første måling på en af følgende måder (IPSAS 31.31): 

- Til købsprisen. Hertil hører alle omkostninger forbundet med købet. En eventuel dagsværdi af 

aktiv givet i bytte skal også medregnes. 

- Til dagsværdi såfremt aktivet er internt oparbejdet. 
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Internt oparbejdet goodwill skal ikke medregnes som et aktiv. (IPSAS 31.46). Internt oparbejdede 

aktiver som brands, publicerede artikler, kundelister, og lignende aktiver skal ikke medregnes. 

(IPSAS 31.61) 

Forskningsomkostninger skal indregnes som omkostninger når de fremkommer. (IPSAS 31.52). 

Udviklingsomkostninger skal kun aktiveres såfremt følgende kan påvises (IPSAS 31.55): 

- Teknisk fremskridt, samt intentionen om at bruge eller sælge aktivet. 

- Ressourcer der mangles for at færdiggøre aktivet er tilgængelige. 

- Mulighed for at enten sælge eller bruge aktivet. 

- Evnen til at generere fremtidig økonomisk fordel fra aktivet. 

- Pålidelig måling af omkostningerne af det immaterielle aktiv. 

Hvis omkostninger ikke kan deles mellem forskning og udviklingsfasen skal omkostningerne 

behandles som var de fremkommet i forskningsfasen og dermed omkostningsføres. (IPSAS 31.51) 

Efterfølgende måling: 

IPSAS 31 tillader brugen af 2 modeller: (IPSAS 31.71) 

- Dagsværdimodelen 

- Omkostningsmodellen 

En af modellerne skal bruges for hvert klasse af aktiver, og der kan dermed ikke bruges forskellige 

modeller på samme klasse af aktiver. 
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Sammenligning mellem IPSAS31 og IAS 38 

Følgende afsnit vil illustrere og beskrive eventuelle forskelle og ligheder i IAS 38 og IPSAS 31 

standarderne. Nedenstående skema opsummerer udvalgte definitioner og nøglebegreber. 

IAS 38 IPSAS 31 

Definition på immaterielt aktiv 

Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden 

fysisk substans. 

Definition på immaterielt aktiv 

Et identificerbart ikke-monetært aktiv uden 

fysisk substans 

Definition på udvikling & forskning 

Udvikling: 

er anvendelsen af forskningsresultater eller 

anden viden i en plan eller skitse til fremstilling 

af nye eller væsentligt forbedrede materialer, 

anordninger, produkter, processer, systemer 

eller tjenesteydelser forud for påbegyndelsen af 

en erhvervsmæssig produktion eller brug. 

Forskning: 

er grundlæggende og planlagte undersøgelser 

foretaget for at opnå ny videnskabelig eller 

teknisk viden og indsigt 

Definition på udvikling & forskning 

Udvikling: 

Brug af forskningsresultater samt anden viden 

til en plan eller design for nye produkter eller en 

markant forbedring af materialer, maskiner eller 

lignende til kommercielt brug. 

Forskning: 

Ny og planlagt undersøgelse med det formål at 

opnå ny videnskabelig eller teknologisk viden 

og forståelse. 

 

Fremtidig økonomisk fordel 

De fremtidige økonomiske fordele fra et 

immaterielt aktiv kan omfatte omsætning fra 

salg af produkter eller tjenesteydelser, 

omkostningsbesparelse eller andre fordele 

hidrørende fra virksomhedens anvendelse af 

aktivet. Eksempelvis kan anvendelsen af 

intellektuel kapital i en produktionsproces 

reducere fremtidige produktionsomkostninger 

frem for at øge den fremtidige omsætning jf. 

38.17 

Fremtidig økonomisk fordel 

De fremtidige økonomiske fordele eller service 

potentiale fra et immaterielt aktiv kan omfatte 

omsætning, omkostningsbesparelse, eller andre 

fordele der udspringer af brugen af aktivet af 

virksomheden.  Eksempelvis kan brugen af 

intellektuel kapital i produktion eller service, 

reducere fremtidige produktions eller 

serviceomkostninger eller forbedre service, 

fremfor at øge fremtidig omsætning. (IPSAS 

31.25) 

Indregningskriterier Indregningskriterier 
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Indregningen af et aktiv som et immaterielt 

aktiv kræver, at en virksomhed kan 

dokumentere, at aktivet opfylder: 

a) definitionen på et immaterielt aktiv (jf. 38.8-

17), og 

b) indregningskriterierne (jf. 38.21-23). 

Et immaterielt aktiv skal udelukkende 

indregnes, hvis jf. 38.21: 

a) det er sandsynligt, at de forventede 

fremtidige økonomiske fordele, som kan 

henføres til aktivet, vil tilgå virksomheden, og 

b) aktivets kostpris kan måles pålideligt. 

Immaterielle aktiver skal indregnes som aktiver 

såfremt de opfylder følgende kriterier: 

- Aktivet er identificerbart og muligt at adskille 

(IPSAS 31.17-25) 

- Virksomheden har kontrol over aktivet (IPSAS 

31.17-25) 

- Det er sandsynligt at fremtidig økonomisk 

fordel tilfalder virksomheden (IPSAS 31.28) 

- Prisen eller dagsværdien på aktivet kan måles 

pålideligt. (IPSAS 31.28) 

 

 

Som det ses i ovenstående skema er der mere lighed end forskel på IAS 38 og IPSAS 31. 

Definitionen på et immaterielt aktiv er ordret den samme, mens definitionerne for forskning, 

udvikling og fremtidig økonomisk fordel er så tæt på ens, at de kan betragtes som værende 

identiske. Ligeledes er indregningskriterierne ens. Dette er naturligt, givet at IPSAS standarderne er 

baseret på IFRSs standarder, og dermed danner grundlag for IPSAS standarder. Dog kan det 

diskuteres hvorvidt denne metode er den mest fordelagtige for immaterielle aktiver i offentlige 

virksomheder. Fordelen ved dette er at regnskaber er direkte sammenlignelige mellem offentlige og 

private virksomheder. Det gør det ligeledes nemmere at flytte ressourcer mellem det offentlige og 

private, når lovgivning er tæt på identisk.  

Dog vil denne metode ikke nødvendigvis være den mest hensigtsmæssige til at rapportere omkring 

værdiskabelsen og andre forhold som gør sig gældende i offentlige virksomheder. Ved at tage en 

standard der er udarbejdet til private virksomheder og direkte overføre til private virksomheder 

antages det samtidig at aktiverne og deres værdi for virksomhederne fremstår og fremkommer er 

ens de to typer virksomheder imellem. Ligeledes antages det at informationsbehovet hos de to typer 

virksomheders interessenter er ens, hvilket igen kan være en noget tvivlsom antagelse. Offentlige 

virksomheders interessenter omfatter primært staten (jf. interview med revisor 1). Denne interessent 

har et naturligt stort informationsbehov, idet at staten finansierer offentlige virksomheder, og 

dermed har stor interesse i at vide hvordan disse virksomheder forvalter denne finansiering. På 
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baggrund af dette, kunne give mening hvis regnskabsstandarder på dette område, var mere 

detaljerede og gav bedre mulighed for at regnskaberne afspejlede dette. Eksempelvis kunne det 

være relevant at vurdere hvorvidt forskning blot skulle omkostningsføres, eller man ville skabe en 

større regnskabsværdi, såfremt forskning eksempelvis måtte klassificeres som et immaterielt aktiv.  

EU-regulering og EPSAS projektet 

Ideen bag EPSAS-projektet er at reformere den offentlige sektors budgettering og regnskab. Ideen 

kommer af at det traditionelle likvid-baserede system ikke har mulighed for at vise 

ressourceforbrug, gengive fyldestgørende information om den offentlige virksomheds finansielle 

situation samt at gøre det muligt at sammenligne offentlige virksomheder på tværs af landegrænser. 

EPSAS er et EU-projekt, som søger at homogenisere offentlig regnskabslov ligesom 

regnskabsreglerne for private virksomheder i høj grad er homogeniseret i EU. EPSAS projektet 

følger i hælene på IPSAS projektet som i høj grad er det samme, men på et større internationalt 

plan. På nuværende tidspunkt er der 39 IPSAS standarder. Standarderne er udviklet og udgivet af 

IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board). På nuværende tidspunkt har 

lande som Frankrig, Holland, Schweiz og Østrig, samt internationale organisationer som NATO, 

OECD og FN allerede helt eller delvist indført IPSAS standarderne eller planlagt at indføre dem. 

EPSAS standarderne vil tage udgangspunkt i IPSAS standarderne og vil for størstedelen af 

standardernes vedkommende kunne overføres til EPSAS med ingen eller få justeringer og 

tilpasninger. Følgende tabel viser EU's ide til hvordan standarderne kan indføres i EPSAS: 
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A) Standarder som kan 

implementeres med mindre 

eller ingen tilpasning 

B) Standarder der skal justeres, 

eller der kunne implementeres 

med en selektiv tilgang 

C) Standarder som bør ændres 

for at implementeres 

IPSAS 1 

IPSAS 2 

IPSAS 3 

IPSAS 4 

IPSAS 5 

IPSAS 9 

IPSAS 10 

IPSAS 11 

IPSAS 12 

IPSAS 14 

IPSAS 16 

IPSAS 19 

IPSAS 27 

IPSAS 32 

IPSAS 7 

IPSAS 8 

IPSAS 13 

IPSAS 17 

IPSAS 18 

IPSAS 20 

IPSAS 21 

IPSAS 22 

IPSAS 23 

IPSAS 24 

IPSAS 25 

IPSAS 26 

IPSAS 31 

IPSAS 6 

IPSAS 28 

IPSAS 29 

IPSAS 30 

(Aggestam-Pontoppidan, 2015) 

IPSAS 31 vil således kunne implementeres med en række justeringer i EU og EPSAS projektet. 

Hvilke justeringer der er tale om vides dog ikke på nuværende tidspunkt hvorfor der i denne opgave 

tages udgangspunkt i standarden IPSAS 31 som den ser ud nu. Når der senere i opgaven 

sammenlignes mellem eksempelvis dansk lovgivning og IPSAS standarderne vil det også ligeledes 

være en sammenligning mellem dansk lovgivning og kommende EPSAS standarder. Dermed kan 

det analyseres hvorledes der er en effekt og hvad denne effekt da er ved overgang fra dansk 

regulering til EU regulering.  
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EPSAS mener at det at forbedre offentlige virksomheders finansielle styring er vitalt i forhold til at 

undgå en ny finansiel krise
4
. Ydermere er dette relevant i tider hvor EU medlemslande stiller garanti 

for andre medlemslandes gæld. 

EPSAS projektet og dens udgangspunkt minder i høj grad om IAS/IFRS standard projektet og det er 

meningen at processen omkring indførsel af EPSAS standarder skal foregå ligesom med IAS/IFRS 

standarderne. EPSAS og IPSAS (som allerede har udgivet en række standarder) vil sammen danne 

grundlag for EU-medlemslandenes regulering på budget og regnskabs-niveau. EPSAS standarderne 

vil da blive obligatoriske for EU-landene at følge hvorfor der i EU sammenhæng vil der ens regler 

for regnskaber i det offentlige i EU. Dette vil udover at give de ovennævnte effekter, også såfremt 

standarderne udformes korrekt føre til forbedringer vedrørende gennemsigtighed, 

sammenligningsgrundlag, effektivitet, samt bedre udnyttelse af menneskelige ressourcer
5
 

National lovgivning 

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne 

Ifølge § 10, stk. 1 i bekendtgørelsen er danske universiteter omfattet af lov om statens 

regnskabsvæsen hvorfor denne bekendtgørelse er gældende ret for disse. § 10, stk. 2 siger at 

universiteterne opstiller og aflægger årsrapport efter reglerne i lov om statens regnskabsvæsen m.v. 

samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. § 10, stk. 2 opstiller en række krav 

til årsrapporten for universiteter, som skal indeholde en række poster eller bilag, for at kunne blive 

godkendt. Dette er primært en række oplysningskrav til universiteterne vedrørende forbrug og 

erhvervelse af div. midler 

Ifølge § 14 i bekendtgørelsen er denne trådt i kraft pr. 15. maj 2015, og har virkning fra og med 

regnskabsåret 2015. Denne erstatter tidligere gældende bekendtgørelse vedrørende tilskud og 

revision m.v. for universiteterne. Dog er der på området for revision ikke ændret i hverken ordlyd 

eller lovgivning hvorfor dette ikke har nogen betydning for netop denne problemstilling.  

 

 

 

                                                           
4
 EPSAS.eu, “EPSAS: The Idea” 

5
 EPSAS.eu, “EPSAS: The Idea” 
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Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen 

§ 2, stk. 1 i denne bekendtgørelse siger at bestemmelserne om statens regnskabsvæsen omfatter alle 

statsinstitutioner, dvs. departementer, underliggende institutioner, særlige fonde mv., samt 

selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de 

egentlige statsinstitutioner. § 2, stk. 2 siger at bestemmelserne også omfatter statsfinansierede 

selvejende institutioner der er optaget på bevillingslove under denne type bevilling. Stk. 3 

Indenfor bekendtgørelsen refereres der til en virksomhed. En virksomhed er betegnelsen for en 

forvaltningsenhed inden for et ministerområde, hvis ledelse er budget- og regnskabsmæssig 

ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene inden for ministerområdet og eventuelle 

fællesparagraffer på finansloven jf. § 3, stk. 1. Selvejende institutioner omfattet af § 2, stk. 2, 

betragtes ligeledes som virksomheder, jf. § 3, stk. 2 

§ 39 siger at virksomheder omfattet af § 2, stk. 1 og 2, skal udarbejde en årsrapport efter de af 

Økonomistyrelsen udsendte retningslinjer. Årsrapporten skal give et samlet, dækkende og pålideligt 

billede af den enkelte virksomheds økonomi og faglige resultater. Departementerne forestår 

fremsendelse af årsrapporterne for virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, til Finansministeriet, 

Rigsrevisionen og Folketingets Finansudvalg. Økonomistyrelsen fastsætter den nærmere 

afleveringsdato jf. § 39, stk. 2. Årsrapporten består af følgende elementer jf. § 39, stk. 3: 

1) Beretning. 

2) Målrapportering. 

3) Finansiel rapportering. 

4) Påtegning. 

Årsrapporten påtegnes af virksomhedens ledelse og for virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, 

endvidere af ressortministeriets departement jf. §39, stk. 4. Med påtegningen tilkendegives: 

1) at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2) at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 
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3) at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

Stk. 5. For virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, skal årsrapporten endvidere omfatte de 

regnskabsmæssige forklaringer til brug for Rigsrevisionens bevillingskontrol. Rigsrevisionen kan 

herudover indhente nødvendige informationer mv. til brug for årsrevisionen. 

Stk. 6. Departementerne skal udarbejde en årsrapport der som minimum indeholder en finansiel 

rapportering, påtegning og de regnskabsmæssige forklaringer til brug for Rigsrevisionens 

bevillingskontrol. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2011 og har virkning fra den 1. januar 2011 jf. § 51. 

Ingen af de 2 bekendtgørelser indeholder en definition af et immaterielt aktiv eller giver specifikt 

tilladelse til at have en bagatelgrænse for indregning og måling af immaterielle aktiver.  

Den Økonomiske Administrative Vejledning 

Den økonomiske administrative vejledning er et opslagsværk udgivet og administreret af 

Moderniseringsstyrelsen rettet imod offentlige institutioners regnskaber, samt en række uddybende 

beskrivelser af disse regelsæt. Den indeholder udover gældende lovbekendtgørelser som de 2 

ovenstående også en række vejledninger omkring regnskabspraksis samt vejledninger til opstilling 

af regnskaber. 

Danske universiteter er underlagt den Økonomiske Administrative Vejledning, og skal dermed 

følge denne i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab og årsrapport. 

Udviklingskontrakten 

Som en del af årsrapporten er universiteterne i Danmark forpligtet til i samarbejde med 

uddannelses- og forskningsministeriet at udarbejde en udviklingskontrakt. Kontrakten er en treårig 

aftale og indeholder en række opstillede mål der søges opnået inden for kontraktperioden
6
. Formålet 

med kontrakten er at fremme uddannelsesinstitutionens strategiske udvikling samt skabe synlighed 

omkring arbejdet med at opfylde samfundsmæssige udfordringer. Helt konkret indgår der i 

kontrakten 3-5 selvvalgte mål samt 3-5 obligatoriske mål, og disse mål skal understøtte det 

                                                           
6
 Ufm.dk, ”Udviklingskontrakter” 
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strategiske arbejde der udføres af universiteternes ledelser. Målene og resultaterne deraf bliver 

rapporteret som en del af årsrapporten hvert år.  

Sammenligning mellem dansk lovgivning og IPSAS 

Følgende afsnit vil illustrere og beskrive forskellene i dansk lovgivning og IPSAS standarden for 

immaterielle aktiver. 

Dansk lovgivning indeholder ikke på samme måde som IPSAS 31 en direkte beskrivelse af 

fremgangsmåde for fx indregning og måling af immaterielle aktiver. De danske bekendtgørelser kan 

derimod nærmere beskrives som en rammelov, som overordnet beskriver hvad danske offentlige 

virksomheder som minimum skal overholde. Mange af de regler danske offentlige virksomheder 

følger, er fastlagt på baggrund af regnskabspraksis blandt andet udgivet i den Økonomiske 

Administrative Vejledning. Som eksempel kan nævnes at der ikke specifikt er nævnt i ovenstående 

bestemmelser regler for bagatelgrænser for indregning af immaterielle aktiver, men at dette er 

fastlagt på baggrund af en analog brug af reglerne for materielle aktiver i praksis (jf. interview med 

revisor 1). Udover regnskabspraksis udgiver Moderniseringsstyrelsen en række vejledninger som 

følges af virksomhederne, men som ikke er gældende ret. Går man i Danmark derimod over til at 

bruge IPSAS standarderne på offentlige virksomheder, vil det betyde et større sæt regler der skal 

overholdes, på samme måde som det ses i det private. Hvorvidt det vil have en stor effekt på 

offentlige regnskaber er uklart, i det at nuværende regnskabspraksis er baseret i høj grad på praksis, 

nærmere end lovbestemmelser. Der vil dog utvivlsomt være en mindre grad af gråzoner og uklarhed 

fra regnskabsbrugerne som ikke har stor indsigt i nuværende praksis på regnskabsområdet, i det at 

regnskabspraksis da vil blive baseret på bestemmelser der er tydelige, og klare for alle 

regnskabsbrugere. På den baggrund vil offentlige regnskabers værdi stige, da de vil blive markant 

nemmere at analysere og konkludere på af et større antal regnskabsbrugere. 

Konklusion på reguleringsafsnit 

På baggrund af ovenstående kan der konkluderes en række ting. Det kan konkluderes at IAS 38 og 

IPSAS 31 standarder er nærmest identiske, hvilket ikke er overraskende givet at IPSAS 

standarderne er baseret på IFRS, som ligeledes har udgivet IAS standarderne. Dog kan det 

diskuteres hvorvidt dette er den rette fremgangsmåde for at fange offentlige regnskabers reelle 

værdi, og om denne metode skaber værdi for regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere. 
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EU's EPSAS projekt er grundlagt for at harmonisere regnskabsreglerne for offentlige virksomheder 

i Europa. Derudover udspringer ideen af EU's vurderede behov for at i højere grad vise 

ressourceforbrug samt gengive fyldestgørende information om offentlige virksomheders finansielle 

situation. Desuden mener EU at projektet er vitalt for at undgå en ny finansiel krise. I disse tider 

hvor EU's medlemslande stiller garantier for andre medlemslandes gæld, synes behovet for 

homogenisering ligeledes at være aktuelt. EPSAS projektets og dets standarder vil som 

udgangspunkt blive baseret på IPSAS standarderne, og specifikt for IPSAS 31 vil der kræves en 

række justeringer for at denne kan implementeres i EU og EPSAS. 

Nuværende danske bekendtgørelser for offentlige virksomheders regnskaber, er ikke detaljerede i 

samme grad som hverken IAS eller IPSAS standarderne, hvorfor der formentlig vil være færre 

gråzoner og tolkninger såfremt man i Danmark overgik til IPSAS standarderne, som gældende ret. 

På nogle punkter vil danske offentlige virksomheder da stå stærkere såfremt Danmark skal overgå 

til IPSAS standarderne, da disse udførligt beskriver regnskabspraksis. Dog kunne de om muligt stå 

endnu stærkere såfremt disse standarder blev udformet til at passe mere præcist til de karakteristika 

der præger offentlige virksomheder og disses interessenter og deres informationsbehov. 
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Analyse 

Analyse del 1 – Analyse af regnskabsregulering 

Følgende afsnit er første del af analysen. Denne del indeholder en analyse af såvel dansk som 

international regnskabsregulering for universiteterne. Afsnittet vil blive delt op i underafsnit med 

fokus på henholdsvis national regulering, international regulering, samt hvorvidt IPSAS 31 

standarden er differentieret og tilpasset offentlige virksomheder fremfor at minde om IAS 38. Til 

slut vil der analyseres på Novo Nordisk og deres rapportering af immaterielle aktiver og intellektuel 

kapital eller mangel på samme. Afsnittet rundes af med en delkonklusion. 

Analyse af dansk regulering 

Nuværende danske regnskabsregler for offentlige virksomheder minder på nogle punkter om 

reglerne for private virksomheder. På området for immaterielle aktiver er der ikke stor forskel på 

reglerne. Altså behandles immaterielle aktiver mere eller mindre ens uanset om der er tale om 

offentlig eller privat virksomhed. Indenfor dansk regulering bruger man også en del regler 

vedrørende materielle aktiver analogt på immaterielle på trods af de åbenlyse forskelle de to type 

aktiver imellem. Revisor 1 og 2 udtaler følgende: 

Revisor 1: 

”…Universiteterne følger statens regnskabsregler, og de vejledninger som statens offentliggør, og 

deri er der defineret at der må bruges grænseværdier for materielle aktiver, og dette bruges da 

analogt på immaterielle aktiver…” 

Revisor 2: 

”Jamen altså det er jo rigtigt at der bruger man samme kriterier for hvornår det er småaktiv og 

hvornår det er noget der skal aktiveres. Dog er det jo sådan at i den Økonomiske Administrative 

Vejledning der opererer man med en grænseværdi på 10 millioner kroner. Så der skal man i 

princippet aktiverer alt over – såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt. Det er så typisk 

på IT og Software at der gøres brug af disse bestemmelser” 

En af forskellene på privat regulering og offentlig regulering er dog at det er 

Moderniseringsstyrelsen der fastlægger eksempelvis levetid på immaterielle aktiver i forhold til 

afskrivninger. Moderniseringsstyrelsen fastlægger eksempelvis at levetiden på patenter er XX år 
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uanset hvordan det enkelte universitet ser på dette. Dette ses som et problem hos 

regnskabsaflæggerne (jf. interview med regnskabsaflægger 1) 

Generelt er reglerne dog ens i forhold til rapportering, indregning og måling. Litteraturen fortæller 

at der er forskel mellem offentlige immaterielle aktiver og private immaterielle aktiver, hvorfor 

nuværende regulering ikke ”stemmer overens” med litteraturen. Canel & Louma-aho beskriver 

forskellen mellem immaterielle aktiver i offentlige virksomheder og immaterielle aktiver i private 

virksomheder som værende grundet borgernes behov, diversiteten i kundegruppen, samt at 

målsætningen er forskellig fra private virksomheder. Ligeledes skyldes dette at forretningsidealer 

fra private virksomheder ikke kan overføres direkte til offentlige virksomheder (Canel & Louma-

aho, 2015).  

Det er ikke overraskende at der er et hul imellem teori (i form af litteratur) og praksis (i form af 

regulering). Det betyder dog at der skal en holdningsændring til omkring hvordan man ser på 

immaterielle aktiver i offentlige virksomheder. I offentlige virksomheder har immaterielle aktiver 

typisk andre mål end i private virksomheder hvor de skal bidrage til at skabe profit. I offentlige 

virksomheder skal disse i højere grad bidrage til at skabe viden for samfundet som helhed. 

Nuværende dansk regulering giver ikke eksempelvis universiteterne mulighed for at rapportere om 

den værdi deres forskning skaber. Der er ingen tvivl om at forskning på danske universiteter er en 

milliardforretning der skaber værdi for den danske stat, danske borgere og danske virksomheder. 

Forskningsdirektør fra Novo Nordisk Mads Krogsgaard Thomsen siger til Berlingske: 

”Novo Nordisk er fantastisk. Novo Nordisk gør dit og dat. Jeg er altså nødt til at minde om, at de 

grundlæggende opdagelser, som vi nu er blevet styrtende rige på, er foregået på universiteterne. Vi 

omsætter og opfinder så lægemidler på basis af de opdagelser” (Mads Krogsgaard Thomsen)
7
 

Under de nuværende regnskabsregler for danske universiteter er det ikke muligt at rapportere om 

denne værdi. Der er selvfølgelig væsentlig usikkerhed omkring værdien af denne forskning når den 

udkommer, hvilket er hovedårsagen til at danske universiteter ikke kan aktivere deres forskning (jf. 

interview med revisor 2). Dette er dog kun hovedårsagen grundet at man i dansk lovgivning ikke 

har differentieret mellem lovgivning for private og offentlige virksomheder. Såfremt man 

eksempelvis ændrede på indregningskriterierne i dansk lovgivning for hvornår offentlige 

                                                           
7
 Business.dk, ”Novo-chef: Vi har aldrig lavet en grundlæggende opdagelse” 
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virksomheder måtte aktivere eksempelvis forskning/udvikling, ville det give større mulighed for at 

rapportere igennem årsregnskabet omkring den værdi der skabes via forskning og udvikling.  

Analyse af EU's plan for offentlig regulering 

EU vil gerne etablere en række bestemmelser der gælder for offentlige virksomheder udelukkende. I 

sin tanke stemmer dette godt overens med litteraturen, da denne foreskriver at der er forskel på 

private og offentlige virksomheder og disses aktiver, hvorfor det giver mening at lave særskilte 

bestemmelser for offentlige virksomheder. Som tidligere nævnt er det EU's holdning på nuværende 

tidspunkt at IPSAS 31 skal tilpasses til EU før den implementeres i EPSAS projektet. Dog er det 

ikke muligt at blive oplyst omkring konkrete ændringer hvor der her i opgavens tages udgangspunkt 

i IPSAS 31 som den ser ud. IPSAS 31 standarden omhandler udelukkende rapporteringen af 

immaterielle aktiver igennem årsregnskabet og standarden minder i høj grad om IAS 38 

omhandlende immaterielle aktiver for private virksomheder (re afsnittet Regulering for en 

sammenligning). EU siger dog at EPSAS standarderne i højere grad vil blive tilpasset offentlige 

virksomheders karakteristika
8
 og anerkender at IPSAS standarderne er produceret på baggrund af 

IAS standarderne. 

Den minimale forskel mellem IPSAS 31 og IAS 38 har den fordel at offentlige og private 

virksomheder er sammenlignelige på regnskabsdelen, hvorfor regnskabsbrugere vil have nemt ved 

at sammenligne regnskaber for offentlige og private virksomheder. Dog er der tvivlsom værdi i 

dette, da offentlige og private virksomheder ikke har mange fælles stakeholders og 

regnskabsbrugere, hvorfor behovet for sammenlignelighed formentlig ikke vil være specielt 

fremtrædende. EU's bud på nuværende tidspunkt er altså at rapportering igennem årsregnskabet når 

der skal rapporteres om værdi og værdiskabelse af immaterielle aktiver og intellektuel kapital. Dette 

står i kontrast til hvad forskerne på det område mener, er den bedst fremgangsmåde til at rapportere 

om værdiskabelsen. Flere mener at der i stedet burde fokusere i højere grad på kvalitativ data og 

særskilt rapportering, da denne metode i højere grad ville illustrere og rapportere om 

værdiskabelsen. Ligeledes argumenterer nogle for at der bør udarbejdes en række 

indikatorer/punkter som offentlige virksomheder i stedet burde måles på, når man taler om 

immaterielle aktiver: 

                                                           
8
 Epsas.eu, ”About IPSAS & IPSASB”  
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”Taking these considerations into account, the authors believe that complementary non-financial 

information is the most appropriate form for providing information on universities' non-tangible 

elements, thus avoiding the inclusion of accounting criteria which could endanger the quality and 

reliability of the financial information. In our opinion university accounting systems would be 

improved by drafting and presenting a battery of indicators” (Yolanda & Silvia, 2014) 

Som supplement til regnskabsreguleringen omkring årsregnskabet mener mange forfattere at det 

ville give mening at fremstille en særskilt obligatorisk rapport. Obligatorisk fordi at studier viser at 

såfremt det er frivilligt vil et fåtal bruge den mulighed. Bezhanis studie konkluderer blandt andet 

følgende: 

“Findings suggest that the amount of IC information disclosed by UK universities in their annual 

reports is low. UK universities were identified as being over‐regulated and having low awareness 

of IC.” (Bezhani, 2010) 

Øgede krav til rapportering vil givetvis betyde øgede omkostninger for universiteterne, men det vil 

samtidig betyde bedre rapportering af intellektuel kapital og dennes værdiskabelse. Ved at udgive 

en særskilt rapport fremfor at forsøge at indregne usikre værdier i årsregnskabet sikres det også at 

årsregnskabet ikke taber værdi, og bliver påvirket negativt af svært målbare poster. På trods af at 

offentlige virksomheder ikke er drevet af at skabe profit, er der stadig god mening i at offentlige 

virksomheder får bedre mulighed for at rapportere om den værdi de skaber. Offentlige 

virksomheder er finansieret af staten og dermed af borgerne og kæmper mod hinanden om bevilling 

af begrænsede ressourcer. Hvis det eksempelvis kunne vurderes på baggrund af værdiskabelse 

hvilke universiteter der fik bevilliget hvor mange penge ville det i teorien give en mere effektiv og 

bedre fordeling af de begrænsede ressourcer der er at dele ud. Ligeledes er danske universiteter også 

i konkurrence med såvel nationale som internationale konkurrenter omkring eksterne 

forskningsmidler. Såfremt man i højere grad kunne fremvise sin værdiskabelse ville det kunne give 

en konkurrencemæssig fordel til de universiteter der skaber størst samfundsmæssig værdi og 

ligesom med offentlige ressourcer lede til en mere effektiv fordeling af eksterne forskningsmidler. 
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Problemstilling omkring indregningskriterier 

Hvis man kigger på indregningskriterierne for immaterielle aktiver under IPSAS 31 standarden ser 

de ud som følger: 

- Aktivet er identificerbart og muligt at adskille (IPSAS 31.17-25) 

- Virksomheden har kontrol over aktivet (IPSAS 31.17-25) 

- Det er sandsynligt at fremtidig økonomisk fordel tilfalder virksomheden (IPSAS 31.28) 

- Prisen eller dagsværdien på aktivet kan måles pålideligt. (IPSAS 31.28) 

Hvis man derefter tager udgangspunkt i forskning som er et af universiteternes primære opgaver og 

som ligger i et område hvor det er på grænsen mellem at kunne aktivere eller skulle 

omkostningsføres, er det tydeligt hvilke kriterier forskning ikke opfylder.  

Den fremtidige økonomiske fordel, og til dels sidste kriterie omkring pris eller dagsværdi kan være 

svære at opfylde. Primært er det dog usikkerheden omkring den fremtidige økonomiske fordel der 

er en hindring for indregning af forskning. Dette bakkes op ad Revisor 2 som udtaler følgende: 

”Det der jo også er mekanikken i det er og hvor vi kommer til at snakke lidt det med påvisning af 

økonomisk fordel er at nogle universiteters forskning er mere innovations orienteret, forstået på 

den måde at man er tættere på at have et produkt og der er mekanikken i det så at de her 

universiteter kommercialiserer den forskning ved at de ligger deres forskning og resultaterne af den 

ned i nogle datterselskaber hvor de så den vej rundt får udnyttet de patenter der kommer ud af 

deres forskning. Men der er så nogle universiteter der er meget langt ude i grundforskning a la 

Novo Nordisk fx, som også bruger rigtig mange penge på forskning, og bare må omkostningsføre 

dette, fordi de simpelthen ikke kan påvise en økonomisk fordel af denne forskning. Ud af 100 

projekter har de måske 25 hvor de vil overveje at kommercialisere og af dem er der måske kun 

halvdelen der reelt bliver til noget i en medicinalvirksomhed, og det er lidt det samme billede der er 

på universiteterne” 

Ydermere supplerer han selv senere i interviewet: 

”Vurderingen af den kommercielle nytte af et immaterielt aktiv er altid utrolig svær, altså hvordan 

værdiansætter man forskning omkring hvor mange månesten der ligger på Mars? Der hvor det 
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måske er sværere end i en privat virksomhed er at universiteterne forsker og udvikler i alle mulige 

forskellige retninger, hvor private virksomheder typisk forsker indenfor et langt mere snævert 

område. Så vurderingsgrundlaget er nogle gange sværere for offentlige virksomheder end private” 

Det viser altså at usikkerheden omkring den fremtidige økonomiske fordel som regel er så stor at 

forskning ikke kan indregnes som et aktiv. Derimod er det relativ lettere at vurdere hvorvidt 

universitetet har kontrol over aktivet, og aktivet er også forholdsvis nemt at identificere, da 

forskning som regel leder til et produkt i form af en publiceret rapport eller artikel.  

Dette bliver suppleret af Revisor 1, der oplever udfordringer med dels levetid og dels den fremtidige 

økonomiske fordel: 

”Jeg ved ikke om det er en udfordring eller problemstilling, men det er nogle andre typer 

immaterielle aktiver end i de fleste virksomheder. Det er typisk patenter, udviklingsprojekter og 

sådan nogle ting. På disse kan det være en lille smule svært at fastsætte levetid, men det tænker jeg 

også er en problemstilling man har i det private erhvervsliv, men det kan nogle gange være svært. 

For eksempel kan du tegne patenter i op til 25 år men der er jo ingen der siger man har økonomisk 

gevinst af produktet i 25 år, så levetider er noget af det vi bruger mest tid på at diskutere…” 

The Work Foundation har i deres rapport omkring immaterielle aktiver i den offentlige sektor 

beskrevet nogle af problemstillingerne som problemer omkring: 

”…problems of definition, conceptual clarity and quantification – as well as the tension between the 

commercial and ’core publix task’ imperatives of the organisation” 

Dette stemmer utrolig godt overens med de problemstillinger de interviewede revisorer nævner, 

nemlig omkring kvantificeringen af de immaterielle aktiver (værdiansættelsen), samt 

problemstillingen omkring kommercialisering kontra ”core public task”. Som den nuværende 

regulering og det nuværende regnskabsparadigme ser ud, er det udelukkende kommercialiseringen 

der kan blive kvantificeret og dermed indregnet i regnskaberne. En af udfordringerne ved 

værdiansættelsen af immaterielle aktiver er også at deres værdi og aktivet i sig selv typisk bliver 

produceret over en længere periode: 

“As intangible assets are formed over long periods of time, they are difficult to quantify (Cinca, 

Molinero & Queiroz 2003, Rothstein & Stolle 2003). For public sector organizations, especially 



52 
 

valuable is the social capital, as understood as social relations that create surplus value and 

resources (Lin 2001)” (Canel & Louma-aho, 2015 

The Work Foundation har ydermere beskrevet den grundlæggende problemstilling omkring 

nuværende regnskabsregulering. The Work Foundation mener grundlæggende at det skyldes det 

nuværende paradigme og dets begrænsninger i hvordan man ser på regnskaberne og hvad de skal 

afbillede: 

“Despite their evident value-creating capacity, however, the case for capturing and representing 

that value within existing accounting practice has proven hugely controversial. In part such 

controversy reflects philosophical differences about the nature and role of accounting practice. On 

the one hand are those for whom the primary role of accounting is to assure a coherent 

representation of past performance, while others suggest that when faced with a knowledge-based 

economy, traditional accounting acts to obscure a whole array of intangible drivers and thus fails 

to anticipate future value-creation.” 

 Ligeledes er det nævnt i ovenstående at dette ikke er fordelagtigt til at rapportere om 

værdiskabelsen af immaterielle aktiver i offentlige virksomheder. 

- Kunne regulering blive indrettet anderledes for bedre at passe til offentlige virksomheder og de 

karakteristika der gør sig gældende for deres immaterielle aktiver? 

På nuværende tidspunkt mener Bukh i hvert fald at der mangler praksis eller regulering for hvordan 

man optimerer rapporteringen af immaterielle aktivers værdiskabelse: 

“Gerpott et al. (2008, p. 37) wrote that “due to the lack of standards, current and potential future 

shareholders are likely to find it very difficult to assess the true meaning of such intangible asset-

related reporting content provided by corporations.” At the same time, Nielsen and Madsen (2008, 

p. 6) stated that “there seems to be a lack of ideas of how to structure or select the information that 

should be disclosed, and thus merely to report more, without any conception of the company’s 

specific situation and without any selection process.” (Bukh, 2003) 

Dette bakkes op af Castilla-Polo & Gallardo-Vazquez (2016) som mener at der ikke er 

regnskabsregulering eller standarder der tager godt nok højde for de særlige karakteristika der er 

ved immaterielle aktiver og den måde de skaber værdi på. Ligeledes skriver Castilla-Polo & 
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Gallardo-Vazquez at der er usikkerhed omkring værdiansættelsen og levetid – noget som andre 

forfattere og Revisor 1 og Revisor 2 ligeledes mener: 

“At both the national and international level, the value of accounting recognition of intangible 

assets has been questioned (see Wallman, 1996; Lev, 2003; Powell, 2003; Lev et al., 2005; 

Cañibano Calvo et al., 2008, among others). Hendriksen (1981) found that these assets offer very 

uncertain benefits and are difficult to associate with specific income or periods of time. This 

justifies our need to find attributes distinct from the necessary trustworthy standard accounting 

measurements of tangibles, but which definitely make a valid contribution to future benefits. Such 

attributes must be recognized by various regulatory accounting agencies, including the Financial 

Accounting Standard Board (FASB) (2001a, b) and International Accounting Standard Board 

(2004). This is not yet the case; therefore, because of the relevance of intangible assets and the 

incompleteness of their accounting recognition, entities interested in publicizing the value and 

composition of their intangible assets must do so on a voluntary basis.” Castilla-Polo & Gallardo-

Vazquez, 2016) 

Analyse af alternativer til EU's plan 

Dette afsnit indeholder en række andre forslag til hvordan rapporteringen af immaterielle aktiver og 

intellektuel kapital kunne udføres. Der er ikke tale om forslag der er på tale, men nærmere på 

forslag der udspringer af litteraturens tanker vedrørende rapporteringen.  

Obligatorisk særskilt rapportering 

En rapport på immaterielle aktiver og intellektuel kapital kunne indeholde en række oplysninger. 

Eksempelvis kan det oplyses i en sådan rapport hvordan ressourcerne indenfor dette område bruges, 

hvad er forskes i, samt en såvel kvalitativ som kvantitativ vurdering af værdien af projektet. De 

konkrete elementer i en sådan rapport kan være op til enten myndighederne eller virksomhederne 

selv at fastlægge, alt efter hvordan man vurderer behovet for dette. 

I Østrig har det været lovpligtigt for universiteterne at udgive rapporter om intellektuel kapital i 

mange år
9
. Disse rapporter udkommer årligt og opsummerer, beskriver og fortolker på statistik 

vedrørende intellektuel kapital. Eksempelvis indeholder rapporten en oversigt over hvor mange 

                                                           
9
 Uibk.ac.at, ”Intellectual Capital Report” 
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professorer der er ansat indenfor forskellige områder af forskningen – såvel indenfor overordnet 

emne som mere detaljeret. Rapporteringen af intellektuel kapital er overordnet opdelt i fire dele: 

- Kvalitativ del 

- Kvantitativ del  

- Kerneprocesser 

- ”Udviklingskontrakt” 

Den kvalitative del indeholder en beskrivelse af forskning, undervisning, organisation og andet 

kvalitativt der ikke på samme måde kan kvantificeres. Den kvantitative del indeholder en række 

oversigter over forskellige relevante parametre. Blandt disse kan nævnes antallet af professorer 

indenfor socialvidenskabelig forskning, antallet af samarbejdspartnere såvel nationalt som 

internationalt samt en oversigt over antallet af studerende der deltager i udvekslingsprogrammer. 

Samlet set giver denne data en illustration og beskrivelse af den intellektuelle kapital universitetet 

har opbygget. 

Afsnittet om kerneprocesser er også primært et kvantitativt afsnit der indeholder en række 

oversigter over forskellige processer. Som eksempel kan nævnes en oversigt over antallet af 

gennemsnitlige studietimer fordelt på de enkelte studieretninger. Afsnittet forsøger altså at 

illustrerer hvor meget der studeres og hvor stort tidsforbruget af blandt universitetets 

studieretninger. Dette kan altså fortolkes som hvor meget viden der eksisterer og bruges indenfor 

den enkelt retning hvor jo mere viden jo højere antal studietimer.   

Det sidste afsnit i rapporten indeholder en oversigt over hvorledes universitetet har opnået en række 

opstillede mål – på samme måde som den danske udviklingskontrakt i årsrapporterne for 

universiteterne. Afsnittet minder utrolig meget om den danske udviklingskontrakt, hvor der 

gennemgås en række parametre som der er sat mål for, og universitetet da viser hvorvidt målet er 

opfyldt eller ej. Som eksempel her kan nævnes mål omkring kvaliteten af læring, antallet af elever 

deltagende i udvekslingsprogrammer og andet. Afsnittet kan lige så vel som den danske 

udviklingskontrakt bruges som en form for konklusion på hvorvidt universitet har opnået de 

målsætninger der er sat. Hvorvidt disse målsætninger ligesom i Danmark er udarbejdet i fællesskab 

med et ministerium er uvist.  
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Med denne rapport som udgangspunkt kunne man i Danmark eller på EU plan udvikle en række 

formkrav til hvordan en sådan rapport skulle udarbejdes og hvad den skulle indeholde. Noget af den 

information der rapporteres om de østrigske rapporter, rapporterer danske universiteter i forvejen 

om i deres årsrapport – blandt andet antallet af studerende, antallet af ansatte ph.d. beskæftigede (se 

CBS Årsrapport 2014). Dog er de østrigske rapporter langt mere detaljerede, og indeholder udover 

blot dataen også en analyse/fortolkning af hvorfor tallene ser ud som de gør. Omfanget af rapporten 

viser også at detaljeringsgraden er høj – 145 siders rapport om intellektuel kapital og målopfyldelse 

mod CBS årsrapport på 62 sider. Informationsniveauet vil altså alt andet lige blive hævet 

betragteligt med udgivelsen af rapporter som disse. 

Fordelen ved at udgive en særskilt rapport udelukkende med det formål at rapportere om værdien 

og værdiskabelsen af de immaterielle aktiver og den intellektuelle kapital er at kravene til en sådan 

rapport alt andet lige vil være mindre strenge end de vil være til indregning og måling af dette i et 

årsregnskab. Som det er illustrereret tidligere i afsnittet er de nuværende indregningskriterier i såvel 

dansk som international regulering medvirkende til at danske universiteter ikke har mulighed for 

eksempelvis at indregne deres forskning som immaterielt aktiv. En rapport udenfor årsregnskabet 

vil give universiteterne større mulighed for at vise værdiskabelsen af deres intellektuelle kapital. 

Det vil samtidig også styrke årsregnskabets retvished, da man sikrer at der kun indregnes aktiver 

med høj sikkerhed. Et tiltag som dette vil ligeledes alt andet lige skabe større værdi for 

stakeholders. Som Bukh illustrerede er der efterspørgsel efter mere information på kapitalmarkeder, 

hvorfor man kan antage det samme er gældende for offentlige virksomheders stakeholders. Ved at 

udgive en rapport omkring værdiskabelsen af virksomhedens intellektuelle kapital og immaterielle 

aktiver, øges informationsudbuddet til gavn for staten, og andre interessenter. 

Derudover er det interessant at Revisor 2 ligeledes mener at dette måske er vejen frem, fremfor at 

gengive den økonomiske værdiskabelse af immaterielle aktiver igennem regnskabet: 

”…så måske man i stedet skulle kigge mere på regnskabsoplysninger i form af noter eller andet og 

øgede informationsniveauet der ville være en styrkelse af regnskaberne. Så man mere gik disclosure 

vejen…” 
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Differentiering i definition og indregningskriterier i regnskabsstandarderne 

Udover at publicere en rapport omkring værdiskabelsen, er det også et alternativ at differentiere i 

regnskabsstandarden for offentlige virksomheder i forhold til nu hvor de i høj grad ligner 

standarderne for private virksomheder.  Fordelen ved denne metode er at man samler al relevant 

information for stakeholderne i årsrapporten. Budding, Grossi & Tagesson (2015) argumenterer for 

at det for offentlige virksomheder giver bedst mening at udgive årsrapporter af høj kvalitet, da det 

vil samle al information i disse og gøre det nemmere for virksomhedens interessenter at hente 

information. Ligeledes ville et sådant tiltag passe godt ind i de overordnede tendenser på 

regnskabsreguleringsområdet hvor det i højere grad er dagsværdier der søges afbilledet i 

årsregnskaberne.   

Ulempen ved dette forslag er at det formentlig ville kræve større ændringer i regnskabsreguleringen 

end ”blot” en ændring i definitioner og indregningskriterier for immaterielle aktiver. For at der skal 

være sammenhæng igennem regnskaberne kan det betyde der skal ske ændringer på flere ændringer, 

hvilke vil gøre dette til et større arbejde og dermed nok ikke så realistisk. Regnskaberne skal være 

retvisende og konsistente hvorfor en ændring på fundamentale parametre for en regnskabspost vil 

betyde der skal ske ændringer på andre poster ligeledes. Ligeledes vil en sådan ændring have 

betydning for regnskabernes generelle retvished og pålidelighed, da indregning af poster som 

forskning er behæftet med en vis usikkerhed i værdiansættelsen. En ændring i regnskabsregulering 

som denne vil heller ikke nødvendigvis på globalt plan, have den store betydning for 

universiteternes evne til at tiltrække funding. Dermed vil en sådan ændring ikke have den store 

effekt på universiteterne hvorfor det indenfor denne sektor da ikke vil være fordelagtigt. 

Revisor 2 mener ikke en ændring i regnskabsregulering vil have den store betydning for hvorledes 

danske universiteter vil kunne tiltrække funding fra internationale parter: 

”…Også er der en anden ting, nemlig at danske universiteter er meget offentlig finansierede 

hvorimod universiteter som Harvard er finansieret gennem private kanaler og har meget større 

formuer, og der tror jeg egentlig ikke en ændret regnskabstandard eller praksis vil ændre noget på 

det punkt.” 

Alt i alt virker denne løsning som værende ikke særlig realistisk. Hvorvidt det er den mest 

fordelagtige i teorien kan der være en vis grund til at tro, men der er for mange forhindringer i 
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forbindelse med en eventuel indførelse af dette til at tro at den ville blive realiseret. Det nuværende 

regnskabsparadigme er også en barriere i forhold til en eventuel implementering af dette. 

Udarbejdelse af en række indikatorer offentlige virksomheder skal rapportere omkring 

Disse indikatorer kunne udarbejdes på EU plan eller på nationalt plan. Herefter vil alle af samme 

type offentlige virksomhed skulle rapportere omkring netop disse indikatorer og udarbejde en 

beskrivelse af disse. Her kunne det dermed skabe værdi for virksomhed og stakeholder at kunne se 

hvor mange af disse indikatorer en pågældende virksomhed har. Indikatorerne vil da være et udtryk 

for værdi af den intellektuelle kapital, hvor man ved at opfylde flere indikatorer dermed vil have en 

øget værdi. Som tidligere vist er dette en ide som blandt andre Yolanda & Silvia (2014) vurderer til 

at være mest fordelagtig.   

Fordelen er blandt andet at man har et nemt sammenligningsgrundlag, da alle offentlige 

virksomheder indenfor samme sektor, vil have den samme række af indikatorer at rapportere 

omkring. Det vil specielt have betydning for eksterne bevillingsgivere, da disse har utrolig nemt ved 

at sammenligne eventuelle konkurrerende universiteter og vurdere hvem de mener har størst 

mulighed for at forvalte eksempelvis forskningsmidler mest effektivt. 

I denne sammenhæng er det interessant at kigge på Bukh (2013) omkring rapportering af 

information vedrørende immaterielle aktiver. Bukh siger: 

”The generel impression from the meeting was that intellectual capital statements as well as the 

information they disclosed were not perceived as being relevant by the capital market actors. While 

this, according to Eccles et al. (2001), could be interpreted as if the analysts were reluctant to 

share their private information gained from private disclosure meetings with private investors, 

another possibility emerged: the capital market actors focused too much on specific indicators that 

could be compared across the very different firms which at that time had published intellectual 

capital statements, instead of focusing on the interconnectedness of the indicators and the story of 

value creation conveyed in the reports.” (Bukh, 2003) 

Bukh siger egentlig her at der er risiko for at investorer som ligeledes kunne være private bevilliger 

af forskningsmidler muligvis fokuserer for meget på indikatorer, og glemmer at se helheden/den 

samlede værdiskabelse der sker i virksomhederne, og bliver rapporteret i årsrapporter. Det skal dog 
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pointeres at der her fokuseres på det private kapitalmarked og altså private virksomheder og ikke 

offentlige. Men ideen kan nemt overføres til offentlige virksomheder ligeså. 

Bukh illustrerer en af de primære ulemper ved denne metode, nemlig at et sæt indikatorer kan blive 

for generiske, og ikke tage højde for den enkeltes virksomheds særlige karakteristika som er med til 

at skabe værdi for netop denne virksomhed.  

Konklusion på analyse af regnskabsregulering 

En analyse af regnskabsreguleringen for rapportering af immaterielle aktiver viser at teori og 

praktik ikke stemmer helt overens. International regnskabsregulering for offentlige virksomheder 

minder i høj grad om reglerne for private virksomheder, på trods af at mange forskere er enige om 

at der er fundamentale forskelle i de to type virksomheders karakteristika, og brug af immaterielle 

aktiver. Det betyder også at der gælder samme indregningskriterier og andre forhold omkring 

rapporteringen af immaterielle aktiver for offentlige virksomheder som private virksomheder, 

selvom dette ikke nødvendigvis afspejler den værdi der skabes i offentlige virksomheder. 

Som løsning på dette problem blev opstillet en række løsningsforslag. Blandt disse vurderes 

forslaget omkring en særskilt obligatorisk rapport omkring immaterielle aktiver og intellektuel 

kapital til at være det mest fordelagtige for såvel offentlige virksomheder som deres stakeholders. 

En af de primære fordele ved brugen af denne form for rapportering er at denne indeholder såvel 

kvantitativ som kvalitativ data, samt at der i Østrig har været udgivet disse rapporter i mere end et 

årti hvorfor der er en god basis for udarbejdelse af formkrav og framework på baggrund af 

erfaringerne fra Østrig. Ligeledes fortæller det også en del om projektets værdi af man har fortsat 

denne form for rapportering i mere end et årti. Specielt forslaget omkring at differentiere 

eksempelvis indregningskriterier for offentlige virksomheder fra indregningskriterier for private 

virksomheder er en teoretisk interessant løsning, men i praksis vurderes denne ikke til at være 

realistisk at indføre. Udarbejdelse af en række indikatorer virksomheder da skal rapportere omkring, 

risikerer at lede til at række generiske parametre der ikke repræsenterer den enkelte virksomheds 

værdi og værdiskabelse. 
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Analyse del 2 - Analyse af universitetsregnskaber 

Følgende afsnit indeholder en analyse af danske universiteters regnskaber. Afsnittet vil indeholde 

en oversigt over de danske universiteters immaterielle aktiver, samt en analyse af regnskabernes 

evne til at rapportere om immaterielle aktiver og intellektuel kapital. 

Immaterielle aktiver i regnskaberne 

Følgende tabel giver et overblik over immaterielle aktiver i danske og svenske universiteter som 

procent af den totale sum af aktiver og summen af anlægsaktiver: 

Organisation År IA af TA IA af AA 

CBS (DKK) 2013 0,1017 % 0,134 % 

CBS (DKK) 2014 0,0842 % 0,097 % 

        

DTU (DKK) 2013 0,007538 % 0,011314 % 

DTU (DKK) 2014 0,008125 % 0,011383 % 

        

ITU (DKK) 2013 0,014008 % 0,475343 % 

ITU (DKK) 2014 0,027662 % 0,34783 % 

       

KU (DKK) 2013 0,002011 % 0,009838 % 

KU (DKK) 2014 0,002811 % 0,014335 % 

       

Roskilde Universitet (DKK) 2013 0,000712 % 0,014728 % 

Roskilde Universitet (DKK) 2014 0,000797 % 0,023326 % 

       

Syddansk Universitet (DKK) 2013 0,002122 % 0,006977 % 

Syddansk Universitet (DKK) 2014 0,001949 % 0,006199 % 

        

Aalborg Universitet (DKK) 2013 0,006133 % 0,02152 % 

Aalborg Universitet (DKK) 2014 0,005254 % 0,020873 % 

       

Goteborg Universitet (SEK) 2013 0,01486 % 0,075159 % 

Goteborg Universitet (SEK) 2014 0,010537 % 0,053229 % 

        

Linne Universitet (SEK) 2013 0,000683 % 0,00555 % 

Linne Universitet (SEK) 2014 0,000222 % 0,002083 % 

       

Luleå Universitet (SEK) 2013 0,005859 % 0,041206 % 

Luleå Universitet (SEK) 2014 0,003601 % 0,023737 % 
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Lund Universitet (SEK) 2013 0,001029 % 0,003984 % 

Lund Universitet (SEK) 2014 0,002071 % 0,006482 % 

       

Stockholm Universitet (SEK) 2013 0,000629 % 0,005168 % 

Stockholm Universitet (SEK) 2014 0,002224 % 0,017175 % 

        

Uppsala Universitet (SEK) 2013 0,009549 % 0,049902 % 

Uppsala Universitet (SEK) 2014 0,007208 % 0,035407 % 

(egen tilvirkning) 

I ovenstående tabel for IA for Immaterielle aktiver, TA for Aktiver totalt mens AA står for 

anlægsaktiver. Tabellen er et uddrag af tabellen fra bilag XX der viser både den nominelle og den 

procentuelle værdi af immaterielle aktiver i relation til aktiver totalt og anlægsaktiver. 

Som det ses i tabellen har ingen universiteter immaterielle aktiver for mere end 1 % af deres 

samlede aktivmasse. I gennemsnit repræsenterer immaterielle aktiver 0,54 % af den samlede 

aktivmasse blandt danske og svenske universiteter. Blandt andet skyldes dette at de fleste 

universiteter har store likvide beholdninger der øger summen af aktiver totalt betragteligt. Ligeledes 

er en af grundene til den lave sum at indregningskriterierne for immaterielle aktiver betyder at 

eksempelvis forskning ikke kan indregnes (se analysedel 1 for mere om dette). Hvis man blot 

vurderede værdien af universiteternes immaterielle aktiver og intellektuelle kapital ud fra den 

regnskabsmæssige værdi ville man da konkludere at disse aktiver ikke bidrog i særlig høj grad til 

den overordnede værdi og værdiskabelse blandt universiteterne. Dette er dog midlertidig ikke en 

konklusion de fleste vil anerkende, da universiteters primære funktion er at producere og 

videreformidle viden. Altså kan man hurtigt konkludere at immaterielle aktivers regnskabsmæssige 

værdi og den reelle værdi ikke stemmer overens. Kigger man ydermere på hvilke typer af 

immaterielle aktiver danske universiteter har indregnet i deres årsregnskaber danner dette af 

tydeligere billede af hvorfor værdien af denne post er så lav i regnskabet. Følgende tabel viser 

hvilke aktiver de enkelte universiteter har indregnet som immaterielle aktiver: 
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Universitet Type af immaterielt aktiv 

CBS Licenser og software 

DTU Opfindelser & patenter 

ITU Software 

KU Erhvervede koncessioner, software, licenser 

m.v.  

Færdiggjorte udviklingsprojekter  

Immaterielle udviklingsprojekter under 

udførelse 

Roskilde Software 

Syddansk Software 

Aalborg Internt oparbejdede patenter og opfindelser  

It- og softwarelicenser 

Århus Færdiggjorte udviklingsprojekter (0-værdi) 

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 
(egen tilvirkning) 

Det ses tydeligt at det primært er software der opfylder regnskabsreglerne for hvad der må 

aktiveres. Ligeledes har nogle universiteter aktiveret udvikling (opfindelser, patenter også), men 

dette er langt mindre udbredt. På baggrund af denne tabel kunne man igen nemt tro af universiteter 

som Roskilde eller Syddansk universitet ikke udvikler og forsker, men dette er selvfølgelig langt fra 

tilfældet. En af de primære årsager til at universiteter som DTU og Aalborg universitet i højere grad 

kan indregne patenter og udviklingsprojekter er blandt andet at disse universiteters forskning i langt 

højere grad er at disse universiteters forskning i langt højere grad er anvendelsesorienteret hvor 

andre universiteter i højere grad arbejder med grundforskning. Dette udtaler revisor 2: 

”Blandt de danske universiteter kan nævnes at DTU og Aalborg er dem der nok kører mest 

forskning der er praktisk orienteret/anvendelsesorienteret, hvor fx KU og Syddansk kører mere 

grundforskning” 

Der er heller ingen tendens imellem virksomheder der indregner udviklingsprojekter, patenter eller 

lignende også en højere andel af immaterielle aktiver i forhold til anlægsaktiver og aktiver totalt. De 

universiteter der indregner patenter og/eller udviklingsprojekter har ikke en højere andel af 

immaterielle aktiver i forhold til hverken anlægsaktiver eller aktiver totalt. Dermed illustrerer 

regnskaber med patenter eller udviklingsprojekter heller ikke i højere grad den værdi immaterielle 

aktiver repræsenterer for universiteter. 

Det ses altså tydeligt at det ikke er muligt at illustrere værdien af immaterielle aktiver og 

intellektuel kapital i universiteternes årsregnskaber. En af de primære udfordringer ligger som 
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tidligere nævnt i indregningskriterierne hvor forskning har en så usikker fremtidig økonomisk fordel 

af disse ikke kan måles pålideligt og dermed indregnes i årsregnskaberne. Dernæst er det også en 

udfordring at universiteterne ikke altid selv modtager en økonomisk fordel af deres forskning, men 

dermed betyder det ikke at universiteternes forskning skaber værdi for ejeren (staten). Udfordringen 

er såfremt man vil sætte en økonomisk værdi på et projekt som et pågældende universitet ikke selv 

får en økonomisk gevinst af. Hvordan værdiansætter vi et projekt det pågældende universitet måske 

ikke selv får noget værdi ud af? Og hvordan skal vi have det med i regnskabet? Hvis vi fx tager 

udgangspunkt i Thomas Riise Johansens forskningsprojekt omkring årsrapporten
10

, har det projekt 

netop hjulpet mange virksomheder med at spare en masse omkostninger, da de har fået 

effektiviseret deres årsrapport og hele udarbejdelsen af denne. Det betyder større værdi for 

regnskabsbrugeren, færre omkostninger for regnskabsaflæggeren (som leder til en alt andet lige 

større skattebetaling) og dermed et mere effektivt samfund. CBS har ingen mulighed for at indregne 

dette i årsregnskabet, og dermed den eneste mulighed man har for at rapportere om dette er ved at 

gøre reklame for sig selv. Denne kommer ikke igennem hverken årsrapporten eller anden rapport 

fra CBS, men på www.cbs.dk hvor CBS skriver lidt om forskellige forskningsprojekter der skaber 

viden til samfundet.  

Udviklingskontrakten 

Udover selve årsregnskabet har universiteterne også mulighed for at rapportere om deres 

intellektuelle kapital i udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten opsummerer de mål det 

pågældende universitet er underlagt, og påviser hvorvidt disse mål er nået eller ej. Følgende tabel 

opsummerer de danske universiteters mål i udviklingskontrakten der vedrører immaterielle aktiver 

og intellektuel kapital: 
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Universitet Mål i udviklingskontrakt  

CBS Har som mål at udgive et givent antal artikler 

samt mål omkring rangering i tidsskrifter 

KU Har som mål at kommercialisere forskning (eks. 

starte virksomheder, sælge patenter) (se side 32 

i årsrapport 2014) 

DTU Har som mål at udgive et givent antal artikler 

ITU Har ingen mål vedrørende immaterielle 

aktiver/intellektuel kapital 

Roskilde Har som mål at udgive et givent antal artikler 

Syddansk Har som mål at udgive et givent antal artikler 

Aalborg Har målsætning omkring antallet af indberettede 

og solgte patenter i forhold til samlet indtægt + 

Har som mål at udgive et givent antal artikler i 

forhold til samlet indtægt 

Århus Har som mål at udgive et givent antal artikler 

(egen tilvirkning) 

Tabellen er udarbejdet på baggrund af udviklingskontrakterne for alle universiteterne fra deres 

årsrapporter for regnskabsåret 2014. Hvis man tager udgangspunkt i CBS opsummerer 

udviklingskontrakten de mål CBS er underlagt og påviser hvorvidt disse mål er nået eller ej. 

Omkring immaterielle aktiver er der opsat et mål for hvor mange artikler der bliver publiceret. Dette 

er 1 udtryk for hvor meget værdi CBS skaber, da man kan sætte et delvist lighedstegn mellem 

antallet af udgivne artikler og værdiskabelsen. Ligeledes opsætter CBS et mål for antallet af 

studerende der deltager i udvekslingsprogrammer dog sættes det op som en relation mellem antallet 

af udgående studerende og antallet af indgående studerende hvor det ses i det østrigske universitets 

intellektuelle kapital rapport at dette blev illustreret som hvor mange studerende der deltog i 

udvekslingsprogrammer. 

Årsrapporten samlet set indeholder ingen konkret beskrivelse af forskning eller anden intellektuel 

kapital, udover statistik på diverse parametre. Som rapporteringsformen ser ud nu, og den måde der 

drages konklusioner på værdiskabelsen ud fra den givne information, leder dette til den konklusion 

at der skabes værdi ud fra netop disse parametre og der er sammenhæng mellem størrelsen på disse 
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og den intellektuelle kapitals værdiskabelse. Overordnet set er den frivillige rapportering af 

intellektuel kapital lav, hvilket er i overensstemmelse med Bezhanis forskning og konklusion på 

intellektuel kapital rapportering på britiske universiteter. 

Statens egen brug af udviklingskontrakten 

Staten er selv usikker på udviklingskontrakten som middel til at styre bevillinger, hvor man ikke 

mener det er hensigtsmæssig brug af denne: 

”Det indebærer, at bilaterale bevillingsaftaler, der i de eksisterende resultatkontrakter ofte indgår 

som et centralt og incitamentskabende element, for eksempel i form af flerårige bevillingsgarantier 

eller kontant belønning af resultatopfyldelse, ikke umiddelbart kan anvendes på 

uddannelsesområdet.”
11

 

Staten som det tidligere er beskrevet er universiteternes primære stakeholder, og er ligeledes den 

primære finansieringskilde til universiteterne. Staten mener ikke at udviklingskontrakten er 

hensigtsmæssig til at afgøre og bestemme bevilling til det enkelte universitet, og at selve 

opfyldelsen af målene ikke kan bruges som parameter til at afgøre størrelsen på bevillingssummen. 

Når udviklingskontrakten ikke kan bruges til at vurdere bevilling, er det ikke tydeligt hvad den reelt 

kan bruges til udover at rapportere for rapporteringens skyld. Reelt kunne denne udviklingskontrakt 

blot holdes mellem det enkelte universitet og staten, men offentliggørelsen af denne tjener 

selvfølgelig til det formål at den skaber transparens i forhold til andre grupper i samfundet end blot 

staten som myndighed. Hvorvidt disse andre interessentgrupper gør brug af denne information er 

dog yderst tvivlsomt da det som tidligere beskrevet nærmest udelukkende er staten der gør brug af 

universiteternes årsrapporter. Ligeledes mener staten heller ikke at udviklingskontrakten i sin 

nuværende form er brugbart som styringsinstrument for universiteterne: 

”Vi står dermed over for nogle væsentlige begrænsninger og usikkerheder med hensyn til 

kontrakternes potentielle virkemåde som styringsinstrument. Udviklingskontrakterne må opfattes 

som et forsøg, hvor både universiteterne og ministeriet må prøve sig frem og lære, om og hvordan 

de kan anvendes positivt.”
12

 

Udviklingskontrakten i sin nuværende form har ifølge staten selv det formål at den kan supplere 

taxametersystemet og synliggøre uddannelsesproduktionen: 
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 Statensnet.dk, ”Uddannelse” 
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 Statensnet.dk, ”Uddannelse” 



65 
 

”Udviklingskontrakter vil desuden kunne opfattes som et relevant supplement til taxametersystemet, 

der belønner universiteterne for - og bidrager til at synliggøre - uddannelsesproduktionen, ved for 

eksempel at skabe øget fokus på og synlighed omkring målsætninger for uddannelseskvalitet.”
13

 

Synliggørelsen af uddannelsesproduktionen tjener igen ikke et særlig stort formål, grundet den 

smalle gruppe af regnskabsbrugere. Tages der udgangspunkt i de to primære regnskabsbrugere 

identificeret af de interviewede revisorer er det tvivlsomt hvorvidt en synliggørelse af 

uddannelsesproduktion reelt har nogen indflydelse. Eksterne långivere vil i højere grad have fokus 

på parametre som likviditetsgrad, solvensgrad og andre lignende udtryk for universiteterne som 

offentlige virksomheders sundhedstilstand. Staten som regnskabsbruger har ikke det store behov for 

denne information da dette i høj grad er data med en lav grad af dybde. 

Udviklingskontrakten alene kan altså ikke stå for en fyldestgørende rapportering af den 

intellektuelle kapital og dennes værdiskabelse hvorfor der er behov for at denne bliver suppleret af 

anden rapportering. Som det også ses i de østrigske universiteters rapport om intellektuel kapital 

kan en udviklingskontrakt indgå som en del af den samlede rapportering, men ikke stå alene som 

udtryk for dette. 

Anden rapportering af immaterielle aktiver og intellektuel kapital i årsrapporten for 2014 

Når det er illustreret at hverken årsregnskabet eller udviklingskontrakten er fyldestgørende 

redskaber til rapportering af immaterielle aktiver er det interessant at kigge på hvorvidt 

universiteterne da bruger andre dele af årsrapporten til at illustrere deres immaterielle aktiver og 

intellektuelle kapital. Ved at foretage en gennemgang af danske universiteters årsrapporter for 2014 

kan det analyseres hvorvidt de rapporterer på anden vis end blot gennem årsregnskabet og 

udviklingskontrakten. Denne rapportering vil da være af frivillig karakter, og frivillig rapportering 

bliver som tidligere nævnt brugt i lav grad.  

Som det eneste danske universitet har Aalborg universitet i deres årsrapport for 2014 et afsnit 

omkring deres forskning og udvalgte forskningsprojekter er beskrevet i årsrapporten (se side 36-40 i 

årsrapporten 2014). Denne rapportering er typisk en kort beskrivelse af et konkret projekt, hvilken 

forsker der forsker i emnet, samt lidt omkring konklusionen på projektet. For nogle 

forskningsprojekter bliver det også fortalt hvilke medier der har publiceret forskningen. Ligeledes 

illustreres det hvor det er relevant hvilke samarbejdspartnere der er på forskningsprojektet, såvel 
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nationale partnere som internationale partnere. Denne beskrivelse er med til at øge forskningens 

legitimitet og opfattede værdi, da man som udgangspunkt vil sige at større publicering og flere 

centrale samarbejdspartnere er lig højere værdi af forskning. Når andre universiteter ikke vælger at 

lave denne form for rapportering er det interessant at prøve at analysere hvorfor det er tilfældet. 

Særligt to faktorer er interessante i denne sammenhæng: hvorvidt der er et behov for denne 

rapportering og hvorvidt denne form for rapportering skaber værdi. 

Behovet for denne form for rapportering i årsrapporten er et interessant aspekt at analysere. 

Forsknings og uddannelsesministeriet har flere gange udtalt at det er vigtigt at forskningen skaber 

større praktisk værdi
14

, og rapporteringen i årsrapporten fra Aalborg universitet er et godt eksempel 

på hvordan universitet illustrerer den praktiske værdi deres forskning skaber. Forskningen bliver 

beskrevet, og konklusionerne fra projektet bliver i korte træk vist, samt hvordan resultaterne bruges 

fremadrettet. Men hvorvidt staten reelt har brug for at der rapporteres i denne form er uklart, da 

staten igennem Forskningsministeriet ofte har adgang til information omkring hvad der forskes i 

uanset om dette bliver beskrevet i årsrapporten eller ej. Dog har rapporteringen den fordel at dette er 

en langt mere transparent model end blot at staten selv i et lukket forum får denne information. 

Ligeledes kan den offentlige rapportering også have en branding værdi for universiteterne.  

Den anden faktor i hvorvidt universiteterne rapporterer om intellektuel kapital er om dette skaber 

værdi for såvel regnskabsbruger som regnskabsaflægger. Dette hænger i høj grad sammen med 

ovenstående faktorer omkring regnskabsbrugers behov for dette – måske betyder det manglende 

behov at der ikke er nogen værdi i at udgive denne form for rapportering såfremt informationen 

ikke er relevant for regnskabsbruger. Såfremt dette er tilfældet vurderer universiteterne givetvis at 

der er nogen værdi for dem i at bruge ressourcer på at udarbejde dette hvis regnskabsbruger 

alligevel ikke finder det relevant. Det kunne dermed tyde på at universiteterne mangler et 

incitament til at producere denne information. Hvis eksempelvis dette blev gjort lovpligtigt som det 

i tidligere afsnit er blevet beskrevet ville det skabe et incitament, men ligeledes kunne det skabes, 

såfremt der kom en efterspørgsel efter dette. Efterspørgslen skulle komme fra en primær 

regnskabsbruger, da det ligeledes er vist tidligere at årsrapporten udarbejdes efter 

regnskabsbrugernes behov, hvor primære regnskabsbrugere primært får dækket deres 

informationsbehov. Hvis universiteternes primære regnskabsbruger (staten) udtrykte et behov for 

denne information ville det give universiteterne incitament til at udgive denne, og dermed lukke det 
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da opstående hul mellem informations- udbud og efterspørgsel. Behovet for information vil i givet 

fald formentlig udelukkende være relateret til kvalitativ data. Grundet den store usikkerhed i 

værdien af forskningen rent økonomisk vil sådan information givetvis ikke have den store værdi. I 

bedste fald vil meget forskning være svært målbart og have stor usikkerhed, mens det i værste fald 

er umuligt at værdiansætte. Hvordan måler man for eksempel den økonomiske værdi af forskning i 

hvorvidt torsk bliver generet af brugen af 3D kameraer?
15

 Anden forskning er dog formentlig 

nemmere at værdiansætte, men der vil stadig være en vis usikkerhed i dette. Den store varians i 

estimatet af værdien vil formentlig betyde at informationen vil være af lille værdi for 

regnskabsbrugeren. Der er ligeledes den risiko ved at begynde at værdiansætte forskning at enkelte 

forskningsområder kontinuerligt vil blive værdiansat højere, og dermed skabe et billede af en mere 

relevant og værdifuld forskning. Eksempelvis kan man forestille sig at forskning i helbredelse af 

kræft vil nemmere at påvise værdien af, da man har en offentlig ”sundhedsregning” man kan kigge 

på, hvorimod forskning i eksempelvis årsrapporter eller anden mere kvalitativ forskning vil være 

sværere at værdiansætte. Dette vil have den uheldige effekt at nogle dele af forskningen vil blive 

vurderet af højere værdi pr. automatik. 

Rapportering af immaterielle aktiver og intellektuel kapital i private virksomheder 

I forbindelse med n analyse af rapporteringen af intellektuel kapital i offentlige virksomheder er det 

også interessant at se om der i private virksomheder er en anerledes tilgang til dette. Såvel for at se 

om det private kapitalmarked har en store efterspørgsel efter information, men også for at se om der 

er elementer der kunne tilpasses til offentlige virksomheder for at forbedre disses rapportering. Til 

dette er der taget udgangspunkt i Novo Nordisks årsrapport for 2014.  

Novo Nordisk har i deres årsrapport en lav grad af rapportering af intellektuel kapital. I årsrapporten 

er der beskrevet kort omkring forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, men dette er en meget 

lille udsnit af årsrapporten (fylder 1-2 sider). Beskrivelsen indeholder en kort opridsning af hvad 

projektet går ud på, samt hvor langt man er i processen. Dermed er der ikke den store difference 

imellem den frivillige rapportering i offentlige og i private virksomheder. Årsagen til at Novo 

Nordisk ikke har en høj grad af rapportering er muligvis at investorernes informationsbehov bliver 

dækket af årsregnskabet, der indeholder værdiansættelser af udviklingsprojekter, og dermed kan 

investorer tage udgangspunkt i disse. Novo Nordisk behøver ikke sætte en estimeret værdi på deres 

forskning, da denne nok skal blive estimeret såfremt forskningen når til udviklingsstadiet. Altså 
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illustrerer dette godt hvordan det manglende behov for information leder til en lav grad af 

rapportering. 

Konklusion på analysedel 2 

På baggrund af regnskabsanalysen kan det konkluderes at danske universiteters årsrapporter ikke 

indeholder en høj grad af rapportering omkring intellektuel kapital og immaterielle aktiver. Selve 

årsregnskabet er ikke det oplagte sted at rapportere omkring dette grundet vanskeligheder med 

indregning og måling af den intellektuelle kapital. Disse vanskeligheder betyder også at en stor del 

af universiteterne udelukkende har software og lignende indregnet i årsregnskabet som immaterielle 

aktiver. Der er heller ingen korrelation imellem de universiteter der har indregnet 

udviklingsprojekter og lignende i deres årsregnskab, også andelen af immaterielle aktiver indregnet 

relativt til såvel anlægsaktiver samlet og aktiver totalt. Uanset om der er indregnet 

udviklingsprojekter og lignende eller ej, udgør immaterielle aktiver en lille del af universiteternes 

samlede aktiver og anlægsaktiver. Ligeledes er det vist at udviklingskontrakten heller ikke er det 

oplagte sted at rapportere om dette, da denne i stedet er meget fokuseret på strategiske mål 

universiteterne skal opfylde. Der bliver i udviklingskontrakten rapporteret om den intellektuelle 

kapital, men denne information kan ikke stå alene, som det også ses i de østrigske rapporter om 

intellektuel kapital, der indeholder en større gennemgang af dette udover en udviklingskontrakt. 

Hvorvidt der er et større informationsbehov hos universiteternes primære regnskabsbruger er uvist, 

men det er tilsyneladende tilfældet i Østrig.  

Kombineret analyse 

Følgende afsnit vil indeholde en analyse der søger at samle opdagelserne og konklusionerne fra 

analysedel 1 og 2. Afsnittet vil undersøge og analysere på de samlede effekter af analysedel 1 og 2, 

således at disse to dele ikke står for sig, men supplerer hinanden. Ingen af de to tidligere analyse 

afsnit kan i sig selv dække området tilstrækkeligt, da de belyser problemstillingen fra to forskellige 

vinkler, men ved at samle konklusionerne i dette afsnit, sikres det at de to dele og deres 

konklusioner ikke strider i forskellige retninger. Afsnittet rundes af med en konklusion. 

Som det tidligere er vist er reguleringen – både nuværende dansk regulering og EU’s plan for fælles 

standarder ikke tilstrækkelig fyldestgørende til at dække det informationsbehov teorien siger der er 

brug for. EU's plan for fælles standarder minder i høj grad om standarderne gældende for private 

virksomheder på trods af forskelle i primære regnskabsbrugere, forretningsmotiver og karakteristika 
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i de immaterielle aktiver (se tidligere afsnit for uddybelse af dette). Ligeledes dækker reguleringen 

heller ikke over den rapporteringsform teorien mener, er den mest fordelagtige. Når man 

sammenholder dette med det faktum at der ikke gøres brug af frivillig rapportering i særlig høj grad 

– dette er både belyst af Bezhani i hans undersøgelse af britiske universiteter, og via en 

gennemgang af danske universiteters regnskaber – opstår der en tydelig problematik omkring 

manglende rapportering af immaterielle aktiver og intellektuel kapital. Den lave grad af frivillig 

rapportering blandt danske universiteter kommer til udtryk ved at det kun er Aalborg universitet og 

IT-universitetet der har (dog korte) afsnit omkring deres forskning og hvad den kommer frem til i 

deres årsrapport. En række andre universiteter har små korte afsnit omkring dele af deres 

intellektuelle kapital, men dette er primært med øje for at rapportere om målopfyldelse, eller hvis 

der er opnået priser, bevillinger eller andet anerkendelse udefra. Den værdiskabelse god 

rapportering kunne give for regnskabsbruger og illustrere for regnskabsaflægger kommer ikke til 

udtryk igennem rapportering i form af årsregnskabet og udviklingskontrakten. 

Hverken udviklingskontrakten eller rapportering gennem årsregnskabet er den mest effektive måde 

at rapportere om intellektuel kapital og immaterielle aktivers værdi og værdiskabelse på. Særligt 

udviklingskontrakten er problematisk da, som det tidligere er vist, staten selv ikke vurderer at denne 

er effektiv som styringsinstrument, eller kan stå alene som rapporteringsform (jf. østrigske rapporter 

om intellektuel kapital, hvor udviklingskontrakten er en del af denne rapport). 

Alternativ til nuværende rapporteringsform 

Når hverken frivillig rapportering eller regulering er tilstrækkelig er det nødvendigt at kigge på ny 

og anerledes regulering. Som det er vist i analysedel 1 er der mange fordele ved at indføre krav 

omkring at universiteterne skal udgive en særskilt årlig rapport omkring deres intellektuelle kapital. 

Denne nye regulering kunne med fordel tage udgangspunkt i de østrigske regler for rapportering om 

intellektuel kapital. Som det tidligere er nævnt indeholder disse rapporter en nuanceret gennemgang 

af universiteternes intellektuelle kapital i form af en kvalitativ gennemgang, kvantitativ 

gennemgang og en form for udviklingskontrakt der i høj grad minder om den danske universiteter 

allerede er underlagt. Dette tiltag vil kunne kombinere 2 af de foreslåede løsningsforslag fra del 1, 

nemlig en særskilt obligatorisk rapport og udarbejdelse af en række indikatorer universiteterne 

skulle rapportere omkring. Som formkrav kunne denne regulering kunne der fastlægges en række 

indikatorer universiteterne som minimum skulle udarbejde en beskrivelse af enten kvalitativt eller 

kvantitativt. Universiteterne skulle da have mulighed for at rapportere mere fyldestgørende, såfremt 
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de fandt dette relevant og værdiskabende for dem selv og deres interessenter. Disse indikatorer 

kunne udarbejdes på EU plan, for at give stor sammenlignelighed på tværs af EU's lande, som er et 

af formålene med hele EPSAS projektet, eller på nationalt plan for at styrke sammenligneligheden 

mellem danske universiteter. Overordnet set er fordelen ved udarbejdelse af en række indikatorer 

universiteterne som minimum skulle rapportere omkring er at man i højere grad kan sikre at de 

primære interessenter får dækket deres informationsbehov. En ulempe ved dette er den klare risiko 

der er for at disse indikatorer bliver for generiske og ikke reelt værdiskabende for 

regnskabsaflægger og regnskabsbruger. Formålet med en sådan rapport skal være at illustrere den 

værdi den intellektuelle kapital skaber, og dermed er det også vigtigt at det der rapporteres omkring 

reelt er noget der skaber værdi.  Når man samtidig tager højde for den svage frivillige rapportering 

er det en svær balancegang hvor fyldestgørende man skal gøre lovgivningen. Ideelt set var der tale 

om en rammelov, der blot fremsatte krav om at der skulle udformes en sådan rapport, men hvorvidt 

det er realistisk givet den svage grad af frivillig rapportering er tvivlsomt. Udfordringen med en 

mere fyldestgørende lovgivning er risikoen for at den bliver for generisk og universiteterne skal 

rapportere om parametre der ikke er værdiskabende for dem eller deres regnskabsbrugere, og de 

muligvis ikke finder relevante. Dog er det tidligere vist at universiteternes primære regnskabsbruger 

er staten selv, og da det er staten der har mulighed for at udforme denne regulering kan det givetvis 

betyde at mængden af unødvendig rapportering ikke vil blive høj. 

I forbindelse med udarbejdelsen af sådanne lovkrav er det også interessant at kigge på hvilken 

effekt det vil have for værdien af årsrapporten udarbejdet af danske universiteter. En stor del af de 

danske universiteters årsrapport som den ser ud nu, udgøres af målrapportering igennem 

udviklingskontrakten. Dette vil være overflødigt såfremt det indgår i rapporten om intellektuel 

kapital. Derudover vil det ikke være nødvendigt at rapportere om forhold som antallet af Ph.d. 

studerende, eller andre udtryk for værdien af universitetets intellektuelle kapital. Årsrapporten vil da 

blive reduceret til primært at indeholde en ledelsesberetning og et årsregnskab. Dette vil da i høj 

grad minde om en årsrapport udgivet af en privat virksomhed. Samlet set vil en udskillelse af dette 

nok lede til en større arbejdsbyrde for universiteterne og det skal dermed opgøres hvorvidt denne 

ekstra omkostning opvejes af en større nytteværdi samlet set. Det er dog ikke noget denne opgave 

vil begive sig ud i. 
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Fastholdelse af rapporteringsform og EU's plan 

Hvis man i stedet for at udarbejde en ny rapporteringsform og i stedet ville fastholde EU's plan for 

regnskabsstandarderne er det også interessant at kigge på hvordan det vil påvirke universiteternes 

regnskaber. EU's plan for offentlige virksomheders regulering, vil ikke være svær at implementere i 

danske universiteters regnskaber, da man på nuværende tidspunkt rapporterer efter regler der 

minder om disse. Denne rapporteringsform er dog ikke hensigtsmæssig til at illustrere værdien af 

den intellektuelle kapital der er oparbejdet på universiteterne. Det illustreres blandt andet ved at de 

aktiver der typisk kan indregnes er software og licenser, og ikke nødvendigvis forskning, udvikling 

og andet værdifuld intellektuel kapital (se tidligere afsnit for en oversigt over hvilke typer 

immaterielle aktiver universiteterne har aktiveret i deres årsrapporter for 2014). Hvis man da i 

stedet ville differentiere regnskabsreglerne fra dem der gælder for private virksomheder, således at 

disse i højere grad var tilpasset offentlige virksomheder kunne dette potentielt skabe store 

vanskeligheder, da alt for store ændringer som eksempelvis på indregningskriterierne for 

immaterielle aktiver i offentlige virksomheder vil betyde et potentielt fundamentalt anderledes 

regnskab, hvor ikke kun bestemmelserne for immaterielle aktiver skulle ændres, men formentlig 

også en lang række andre bestemmelser, for at skabe konsistente regnskaber. Offentlige og private 

virksomheders regnskaber vil blive fundamentalt forskellige, hvilket vil gøre den tæt på umulige at 

sammenligne. I teorien vil dette ikke nødvendigvis være en dårlig ting at der er fundamentale 

forskelle i regnskaberne, da der er grundlæggende forskelle i store dele af offentlige og private 

virksomheder – eksempelvis som det tidligere er illustreret i forretningsmodellen. Ligeledes har de 

to typer virksomheder forskellige primære regnskabsbrugere, og dermed forskellige 

informationsbehov. Dog virker det ikke til at det er at foretrække i praksis, da flere tiltag peger 

imod en større konvergens imellem offentlige og private virksomheders regnskaber.  

Værdiskabelse hos danske universiteter 

Hvis man kigger på hvordan de danske universiteter anskuer den værdi deres intellektuelle kapital 

skaber, og hvordan mulighederne er for at afbillede dette tegner der sig et billede af en udfordrende 

del af det at rapportere om intellektuel kapital. Universiteterne har vanskeligheder ved at kende den 

fremtidige økonomiske fordel ved deres forskning eller udvikling, hvorfor de ikke har mulighed for 

at vise nogen værdiskabelse. Regnskabsaflægger 1 udtaler at på hans universitet har man 

immaterielle aktiver man ikke kan indregne på trods af at man ved der er noget værdi for 

universitetet i aktivet, grundet den store usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske fordel (jf. 
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interview med regnskabsaflægger 1). Dette bekræftes også af eksterne parter i processen nemlig 

revisorerne. Revisor 2 har ligeledes den opfattelse at grundet forskningens karakter, som i mange 

tilfælde er i form af grundforskning, er det svært at påvise den fremtidige økonomiske fordel der 

tilfalder universitetet (jf. interview med revisor 2). Det er altså en udfordring for de danske 

universiteter at påvise den værdi de skaber såvel for dem selv som for universitetets ejer(e). Det 

betyder også det ikke nødvendigvis ville hjælpe på noget at ændre i indregningskriterierne for 

immaterielle aktiver i offentlige virksomheder, da disse ikke i sig selv ikke er en hindring for 

indregning – det er aktivernes karakteristika der udgør et problem omkring estimering af værdien. 

Denne udfordring er også en af grundene til at det er at foretrække at rapportere om værdiskabelsen 

ikke i kroner og øre, men i andre faktorer og parametre. Værdien i at illustrere værdiskabelsen i 

økonomiske termer er simpelthen ikke høj nok. I stedet forsøges det at kvantificere eller kvalificere 

forskellige dele af den intellektuelle kapital, der da kan sammenlignes på tværs af universiteterne 

for at give et billede af hvordan der skabes værdi hos det enkelte universitet. På denne måde kan 

man forsøge at danne sig et billede af den investering der er foretaget i det enkelte universitet i form 

af finansiering fra staten og andre eksterne bevillinger og se hvordan denne er blevet forvandlet til 

intellektuel kapital. Et sådant billede vil illustrere hvor meget intellektuel kapital der skabes pr. 

investeret krone og kan måske være en måde at måle værdiskabelsen på, uden forsøge at 

værdiansætte de enkelte forskningsprojekter.  

Konklusion på kombineret analyse 

Reguleringen indenfor rapportering af immaterielle aktiver og intellektuel kapital er på nuværende 

tidspunkt ikke tilstrækkelig til at skabe værdi for regnskabsbruger og regnskabsaflægger. Hverken 

rapportering gennem årsregnskabet eller udviklingskontrakten viser sig som værende de mest 

hensigtsmæssige måder at rapportere på. Ligeledes er EU's plan for regnskabsstandarder heller ikke 

svaret på denne problemstilling, da den bibeholder den nuværende rapporteringsform. 

Universiteternes immaterielle aktivers karakteristika betyder at det er tæt på umuligt at 

værdiansætte disse økonomisk. Det betyder også at værdiskabelsen er svær at påvise, da 

universiteterne ofte ikke selv er klar over hvilken værdi et konkret projekt overhovedet kan tilfører 

til såvel dem som virksomhed eller samfundet. Derfor er det nødvendigt at se på hvordan man kan 

forbedre rapporteringen således den skaber mere værdi. Et muligt tiltag er at kræve særskilte 

rapporter om intellektuel kapital som det ses i Østrig. Dette vil øge informationsniveauet 

betragteligt og dermed skabe større værdi for såvel regnskabsaflægger som interessenter. På denne 
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måde vil det også være muligt at indarbejde en række indikatorer der kan illustrere den værdi en 

virksomheds intellektuelle kapital repræsenterer og skaber, og ville være nemt at sammenligne på 

tværs af virksomheder. Risikoen ved dette er dog at reguleringen bliver for løs eller stram, hvilket 

vil betyde enten for lav grad af rapportering eller for generiske rapporter der ikke viser den reelle 

værdiskabelse i virksomhederne. 
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Konklusion 

Konklusionen på opgaven og opgavens problemformulering er at dansk regnskabslovgivning for 

universiteterne i høj grad minder om regnskabsreglerne i de internationale IPSAS standarder. 

Reglernes udformning er baseret i høj grad om reglerne for private virksomheder, og det har den 

betydning at universiteternes regnskabspost immaterielle aktiver er tæt på identisk med private 

virksomheders regnskabspost for immaterielle aktiver. Den usikre økonomiske fordel disse aktiver 

typisk har som fremtid betyder at værdiskabelsen blandt disse aktiver ikke kan illustreres i 

regnskabet og ikke kan måles i økonomiske termer med særlig høj grad af præcision. EU's EPSAS 

projekt bygger videre på IPSAS standarderne, og vil med få justeringer blive implementeret i EU, 

således at alle offentlige virksomheder er underlagt at skulle føre regnskab efter EPSAS 

standarderne. Formålet med EPSAS standarderne er at skabe tydelighed, gennemsigtighed og 

sammenlignelighed på tværs af EU landenes offentlige virksomheder. På nuværende tidspunkt er 

det meningen at EPSAS standarderne skal dække årsregnskabet, men ikke andre dele af 

årsrapporten eller anden rapportering.  

Den nuværende rapporteringsform hvor danske universiteter udelukkende rapporterer om deres 

immaterielle aktiver og intellektuelle kapital igennem er ikke tilstrækkelig effektiv til at illustrere 

den værdi intellektuel kapital skaber hos danske universiteter. Derfor kan det med fordel kigge til 

Østrig hvor deres universiteter i mere end et årti har skullet udgive særskilte rapporter om deres 

intellektuelle kapital. I disse rapporter har universiteterne haft mulighed for såvel kvalitativt som 

kvantitativt at beskrive deres intellektuelle kapital, til gavn for universiteternes stakeholders der 

oplever et øget udbud af information. Ligeledes er der i de østrigske rapporter et afsnit tilsvarende 

den danske udviklingskontrakt hvor universiteterne rapporterer om deres målopfyldelse indenfor det 

intellektuelle kapital område.  

Den lave grad af frivillig rapportering betyder også at det er nødvendigt med regulering på dette 

område, såfremt man ønsker at øge informationsniveauet omkring værdien af den intellektuelle 

kapital der er til stede i de offentlige virksomheder og særligt på universiteterne. Det er dog en 

balancegang mellem for lidt og for meget regulering, da for meget regulering kan lede til en række 

generiske rapporter der ikke reelt beskriver og repræsenterer den værdi de enkelte universiteter 

skaber.  

Konklusionen er dannet med baggrund i en række litterære artikler, dansk og international 

regulering, samt teori indenfor emnet. Dette er kombineret med indsamlet data fra forskellige kilder. 
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Den primære data består af interviews med revisorer og ansatte på danske universiteter med en rolle 

indenfor regnskabsaflæggelsen. Dette er suppleret af sekundær data fra årsrapporter udgivet af 

danske og svenske universiteter, østrigske universiteters intellektuel kapital rapporter samt andre 

udgivelser.  
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Perspektivering 

Med denne opgaves konklusion i mente er der flere ting der fremadrettet kunne være interessante at 

undersøge. Først og fremmest kunne det være interessant i fremtiden at konkretisere 

løsningsforslaget omkring en obligatorisk særskilt rapport. Det kunne udmønte sig i konkrete krav 

til denne, hvilke indikatorer der som minimum skulle medtages eller lignende, med baggrund i en 

undersøgelse af interessenternes informationsbehov. Denne opgave konstaterer blot at der er en 

mangel på effektiv rapportering, og konkluderer hvilke stakeholders der er universiteternes primære 

i forhold til deres regnskab, men har ikke undersøgt hvilket informationsbehov disse stakeholders 

har, eller hvorvidt disse reelt har et større informationsbehov – dette er bygget på konklusioner fra 

teorien. På nationalt plan kunne det også været interessant at kigge på andre sektorer end blot 

universitetssektoren for at se påvirkningen af de nye EU bestemmelser.  

Et øget udbud af information vil alt andet lige have den samfundsmæssige betydning at der kan 

træffes mere effektive valg, og findes mere effektive løsninger. Særligt indenfor den offentlige 

sektor er dette særdeles meget oppe i tiden, hvor såvel universiteter som andre offentlige 

virksomheder bliver pålagt at effektivisere deres virksomheder, for at spare borgernes skattekroner.  

Denne opgave bidrager ligeledes til at skabe en kontekst og optræder i et forum hvor der i EU er på 

vej til at blive vedtaget fælles lovgivning. Dette ønske om fælles lovgivning udspringer blandt andet 

i den finansielle krise og det faktum at mange europæiske lande låner penge ud til hinanden, og en 

ensartethed i offentlige virksomheders bestemmelser vil lede til større gennemsigtighed og bedre 

sammenlignelighed. Ligeledes kunne det være interessant fremadrettet at se hvordan andre lande i 

EU rapporterer om deres intellektuelle kapital, og hvordan disse landes offentlige virksomheder 

bliver påvirket af de nye bestemmelser på området.  
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Bilag 

Bilag 1 - regnskabsoversigt 

Organisation År IA CA LA TA IA af TA IA af LA Grænseværdi for 

indregning 

                Eks. Ind Int. Op. 

CBS (DKK) 2013 1.443.000 339.955.000 1.079.131.000 1.419.086.000 0,1017% 0,134% 100.000 100.000 

CBS (DKK) 2014 1.141.000 180.452.000 1.174.014.000 1.354.466.000 0,0842% 0,097%     

          

DTU (DKK) 2013 59.859.000 2.650.612.000 5.290.483.000 7.941.095.000 0,754% 1,131%     

DTU (DKK) 2014 66.457.000 2.340.759.000 5.838.338.000 8.179.097.000 0,813% 1,138%     

                

ITU (DKK) 2013 2.111.000 146.263.000 4.441.000 150.704.000 1,401% 47,534%     

ITU (DKK) 2014 3.719.000 123.750.000 10.692.000 134.442.000 2,766% 34,783%     

          

KU (DKK) 2013 9.554.000 3.778.599.000 971.156.000 4.749.755.000 0,201% 0,984% 100.000   

KU (DKK) 2014 13.616.000 3.894.606.000 949.820.000 4.844.426.000 0,281% 1,434%     

          

Roskilde 

Universitet 

(DKK) 

2013 260.000 347.408.000 17.654.000 365.062.000 0,071% 1,473% 100.000 100.000 

Roskilde 

Universitet 

(DKK) 

2014 303.000 367.337.000 12.990.000 380.327.000 0,080% 2,333%     

          

Syddansk 

Universitet 

(DKK) 

2013 4.358.000 1.429.504.000 624.660.000 2.054.164.000 0,212% 0,698% 100.000   

Syddansk 

Universitet 

(DKK) 

2014 3.866.000 1.359.835.000 623.671.000 1.983.506.000 0,195% 0,620%     

          

Aalborg 

Universitet 

(DKK) 

2013 6.539.000 762.391.000 303.863.000 1.066.254.000 0,613% 2,152%     

Aalborg 

Universitet 

(DKK) 

2014 6.256.000 891.023.000 299.711.000 1.190.734.000 0,525% 2,087%     

          

Goteborg 

Universitet 

(SEK) 

2013 60.300.000 3.255.600.000 802.300.000 4.057.900.000 1,486% 7,516% 100.000 100.000 
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Goteborg 

Universitet 

(SEK) 

2014 45.000.000 3.425.300.000 845.400.000 4.270.700.000 1,054% 5,323%     

          

Linne 

Universitet 

(SEK) 

2013 528.000 678.346.000 95.133.000 773.479.000 0,068% 0,555%     

Linne 

Universitet 

(SEK) 

2014 178.000 716.274.000 85.444.000 801.718.000 0,022% 0,208%     

          

Luleå 

Universitet 

(SEK) 

2013 5.923.000 867.103.000 143.742.000 1.010.845.000 0,586% 4,121% 100.000 100.000 

Luleå 

Universitet 

(SEK) 

2014 3.749.000 883.031.000 157.938.000 1.040.969.000 0,360% 2,374%     

          

Lund 

Universitet 

(SEK) 

2013 6.859.000 4.942.896.000 1.721.846.000 6.664.742.000 0,103% 0,398% 500.000 500.000 

Lund 

Universitet 

(SEK) 

2014 14.053.000 4.616.337.000 2.167.998.000 6.784.335.000 0,207% 0,648%     

          

Stockholm 

Universitet 

(SEK) 

2013 1.760.000 2.455.913.000 340.533.000 2.796.446.000 0,063% 0,517% 10.000 10.000 

Stockholm 

Universitet 

(SEK) 

2014 7.084.000 2.772.702.000 412.471.000 3.185.173.000 0,222% 1,717%     

          

Uppsala 

Universitet 

(SEK) 

2013 44.962.000 3.807.513.000 901.000.000 4.708.513.000 0,955% 4,990% 400.000 400.000 

Uppsala 

Universitet 

(SEK) 

2014 35.377.000 3.909.176.000 999.143.000 4.908.319.000 0,721% 3,541%     

          

Novo Nordisk 

(DKK) 

2013 1.615.000.000 42.058.000.000 28.279.000.000 70.337.000.000 2,296% 5,711%     

Novo Nordisk 2014 1.378.000.000 46.293.000.000 30.769.000.000 77.062.000.000 1,788% 4,479%     
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(DKK) 

          

Novozymes 

(DKK) 

2013 2.864.000.000 5.830.000.000 10.676.000.000 16.506.000.000 17,351% 26,827%     

Novozymes 

(DKK) 

2014 2.954.000.000 7.311.000.000 11.115.000.000 18.426.000.000 16,032% 26,577%     

          

Genmap 

(DKK) 

2013 2.541.000 1.731.527.000 38.544.000 1.770.071.000 0,144% 6,592%     

Genmap 

(DKK) 

2014 62.530.000 2.866.681.000 100.327.000 2.967.008.000 2,108% 62,326%     
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Bilag 2 – Interview med revisor 1 

 

”Jeg har selvfølgelig læst de danske universiteters regnskaber igennem, og kan konstatere at 

stort set alle danske universiteter arbejder med en bagatelgrænse for indregning af 

immaterielle aktiver, men har ikke kunne finde den bestemmelse nogle steder i dansk 

lovgivning, kan du sige lidt omkring hvilke bestemmelser de danske universiteter er 

underlagt, og hvor denne konkrete bestemme er hjemmehørende?” 

”Denne konkrete bestemmelse opererer alle typer virksomheder med, og selvfølgelig afhængig af 

virksomhedstype og virksomheds størrelse, vil grænsen variere i størrelse. Universiteterne følger 

statens regnskabsregler, og de vejledninger som statens offentliggør, og deri er der defineret at der 

må bruges grænseværdier for materielle aktiver, og dette bruges da analogt på immaterielle aktiver. 

Stort set alle virksomheder arbejder med sådan en grænseværdi for ellers kan det blive utrolig 

administrativt tungt, og dette gør det nemmere at håndtere tilgange, hvor nogle da, ville blive 

udgiftsført.  

”Så det bliver brugt analogt fra materielle til immaterielle, for det står ikke eksplicit i de 

bestemmelser universiteterne selv beretter at de følger?” 

”Nej det er rigtigt, jeg har siddet og undersøgt dette en del det sidste stykke tid, da jeg har siddet 

med et universitet som ikke har haft denne tilgang til immaterielle aktiver før, og som nu skal 

indføre dette. Det er en helhedsbetragtning, da arbejdsbyrden ville blive for stor ellers. På materielle 

aktiver er dette positivt defineret på fx inventar, og jeg tror bare man da anvender dette analogt.” 

”Ser du nogle problemstillinger på offentlige regnskaber og immaterielle aktiver? Det kan 

være fx indregning eller definering eller andet?” 

”Når du siger immaterielle aktiver er det så nogle specifikke immaterielle aktiver eller det 

immaterielle aktiver i sin helhed?” 

”Det er immaterielle aktiver i sin helhed” 
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”Jeg ved ikke om det er en udfordring eller problemstilling, men det er nogle andre typer 

immaterielle aktiver end i de fleste virksomheder. Det er typisk patenter, udviklingsprojekter og 

sådan nogle ting. På disse kan det være en lille smule svært at fastsætte levetid, men det tænker jeg 

også er en problemstilling man har i det private erhvervsliv, men det kan nogle gange være svært. 

For eksempel kan du tegne patenter i op til 25 år men der er jo ingen der siger man har økonomisk 

gevinst af produktet i 25 år, så levetider er noget af det vi bruger mest tid på at diskutere. Også er 

der noget med IPO’er, men det kender jeg ingen universiteter der gør brug af. Men generelt har 

universiteterne gode systemer til at gøre alle de her ting, fordi de er underlagt de her 

formålsregnskaber, så de er i forvejen vant til at sidde og fordele, og det er de ret dygtige til. Jeg 

synes generelt at de er dygtigere til det end private virksomheder er, da de er vant til at arbejde med 

forskellige regnskabsindberetninger, så de er ligesom vant til at være anderledes i forhold til det. 

”De står måske også mere til regnskab for de penge de bruger, da det primært er statens 

midler, hvor private virksomheders første blik er rettet mod bundlinjen” 

”Helt klart – det kan man også godt se. De er vant til at operere i et andet miljø.” 

”Så du vil faktisk sige at de er bedre end de private virksomheder på nogle punkter til det 

her?” 

”Nu skal man jo passe på med at sammenligne, men jeg synes de er bedre til det end de private 

virksomheder.” 

”Jeg går ud fra du også er bekendt med de internationale regnskabsstandarder som IPSAS 

31?” 

”Sådan overordnet ja, men jeg har ikke dyrket det specielt meget.” 

”Med det kendskab du har til den standard vil du så sige at den er fyldestgørende til at bruges 

til offentlige virksomheder, for det er nok sådan en standard der bliver lovpligtig 

fremadrettet i EU” 

”Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på at den gør, generelt er lovgivningen på universiteter 

langsommere implementeret i Danmark, så jeg har svært ved se den komme ind og påvirke direkte. 

 ”IPSAS standarderne lægger sig jo en del op af IAS/IFRS standarderne som er tilrettelagt 

efter private virksomheder, og dermed minder IPSAS standarderne en del om reglerne for 
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private, ser du et problem i det, fx på forskning som ikke kan indregnes under disse regler, 

men som universiteter har en del af? 

”Ja det er en god pointe, specielt omkring forskning, men jeg har ikke dyrket det specielt meget, 

men meget af det forskning jeg oplever der hvor jeg reviderer bliver ikke aktiveret, men kommer 

ind under nogle igangværende projekter, da det er en del af de midler man får fra eksterne, så jeg 

ved ikke rigtig hvor stort et problem det ville blive, da universiteterne altid vil søge ekstern funding. 

Det er selvfølgelig svært at spå om, men jeg tror ikke på kort sigt at der vil komme ændringer 

omkring hvad der skal aktiveres og hvad der ikke skal.” 

”Men det kunne måske være relevant nok?” 

”Ja det kunne det sagtens. Og jeg ser det ikke at fra universiteternes side at man ikke ville kunne 

leve op til de her regler, for det tror jeg de har gode nok systemer til og alting.” 

”I forhold til rapportering af immaterielle aktiver, kan man på en eller anden fra 

virksomhedernes side styre dette, er det noget man kan planlægge sig ud af. Er det noget i 

oplever at virksomhederne har fokus på, altså hvordan de styrer de immaterielle aktiver? Det 

er jo ikke en stor post” 

”For de private virksomheder fylder det som regel utrolig lidt, du skal virkelig op i de 

forskningstunge virksomheder før dette er aktuelt, og dermed er deres registreringsprogrammer og 

protokoller heller ikke specielt velfungerende. Men det er klart for universiteterne, fylder dette på et 

helt andet niveau, da det er en stor del af det de beskæftiger sig med til daglig, og dermed har de 

systemerne til det” 

”Hvilke stakeholders kigger i på, både internt og eksternt for universiteterne?” 

”Du tænker på regnskabsbrugerne? I Danmark er det stort set kun de offentlige myndigheder vi 

betragter som stakeholders, da de laver kontrol med universiteterne, og det er dem vi har fokus på 

når vi fx fastsætter væsentlighedsniveau o.l. Så er det klart der kan være nogle lånevirksomheder, 

hvis universiteterne skal hente ekstern funding, men det er ikke så tit vi ser det, da de er ret 

velpolstrerede og veldrevne de universiteter. Det betyder også vi får et klart lavere 

væsentlighedsniveau end normalt. Der er tale om virksomheder der på ingen måde er 

resultatorienterede, så der er klart mere fokus på at vide hvad pengene konkret bliver brugt på, 

sammenholdt med at universiteterne bliver revideret i samarbejde med rigsrevisionen som bare 
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arbejder med et lavere væsentlighedsniveau end vi andre er vant til at arbejde med, plus der er krav 

om forvaltningsrevision hos universiteterne, og der er bare andre ting man interesserer sig for i 

forbindelse med revision af universiteter end ved private virksomheder 

”Til slut vil jeg bare høre om der er noget du finder relevant for emnet som vi ikke har 

afdækket?” 

”Nej ikke umiddelbart, jeg synes egentlig du kommer meget fint omkring det.” 
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Bilag 3 – Interview med Revisor 2 

 

“De midler der bruges på universiteterne er jo vores alles midler (Det er skatteyderne der 

finansierer universiteterne) og dermed er det også et meget spændende emne det her og det 

kunne jo være interessant hvis man kunne afbillede regnskabsaflæggelsen en lille smule 

skarpere end på nuværende tidspunkt” 

”Ja helt klart, og jeg tror også hvis man kigger på hele universitetssektoren specifikt, så er der 

selvfølgelig en ting der står i regnskaberne, og de økonomiske termer, men universiteterne er jo 

meget underlagt den her målrapportering, resultatkontraktstyring, og i hvert fald med det nuværende 

paradigme er det måske der man skal kigge i forhold til værdiskabelsen og i forhold til 

forskningspublikationer, og hvad man ellers har gennemført af aktiviteter” 

”Ja absolut, og typisk vil det være mere interessant at kigge på den mere kvalitative del af 

regnskabet end fx resultatopgørelse og balance i sådan et universitetsregnskab som det ser ud 

lige nu” 

”Ja helt klart” 

”Hvilke regnskabsbestemmelser er danske universiteter underlagt?” 

”Jamen, på regnskabssiden er de jo underlagt Moderniseringsstyrelsens Økonomiske Administrative 

Vejledning, og den ligger på nogle punkter op ad Årsregnskabsloven, og på nogle punkter er den så 

lidt tilpasset til den offentlige sektor – måske ikke så meget på det her område omkring immaterielle 

aktiver, men sådan fx på indtægtssiden, kører man mere et bevillingsprincip end man gør i private 

virksomheder. På offentlige virksomheder skal man således indregne tilskud selvom man reelt ikke 

har brugt dem endnu. Hvis man så fokuserer på immaterielle aktiver skal de jo følge nogle 

regnskabsbestemmelser der langt hen ad vejen ligner dem for private virksomheder. Definitioner for 

hvad er et aktiv er jo det samme for såvel private som offentlige virksomheder. Det er jo kostpris, 

det skal være under kontrol samt det skal skabe værdi for virksomheden. Så det er jo egentlig det 

samme. Hvis man så igen fokuserer endnu mere på forsknings og udviklingsaktiviteter, så bruger 

man jo lidt de samme regler for hvornår skal man egentlig indregne det som et immaterielt aktiv og 
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der er jo det jo meget forskellige fra universitet til universitet hvordan deres sammensætning er 

mellem grundforskning og mere kommercialiseret forskning, som så bliver egentlige 

udviklingsaktiviteter. Der er nogle universiteter der har rigtig meget indenfor grundforskningsdelen, 

og som jo – som jeg ser det,  ikke ville opfylde kravene hverken under IAS 38 eller IPSAS 31, for 

at kunne indregnes som et aktiv, da der er for stor usikkerhed omkring hvorvidt der er en 

økonomisk fordel ved denne forskning for universitetet. Der er sjældent den store tvivl om at de har 

brugt nogle penge på de her projekter men om det nogensinde bliver kommercialiseret og om det 

bliver kommercialiseret så det skaber værdi for det pågældende universitet kan man godt være i 

tvivl om. Det er som regel aktiviteter som i et eller andet omfang vil skabe værdi for samfundet, 

men det er ikke nødvendigvis aktiviteter som skaber værdi for det pågældende universitet. Det er 

måske en god pointe at man måske skulle have et eller andet sted hvor man ligesom samlede op på 

de her ting, fx at Forskningsministeriet samlede op på den her forskning og ligesom værdiansatte 

denne forskning. Forskning på universiteterne skal jo komme os alle sammen til gode. Den 

forskning der kommer ud af universiteterne kan jo alle sammen bruge i et eller andet omfang.” 

”Der gøres brug af nogle grænseværdier for indregning af immaterielle aktiver, og jeg kan 

forstå på såvel nogle af dine kollegaer og på regnskabslitteraturen at disse grænseværdier 

bliver fundet analogt fra bestemmelserne for materielle aktiver er det noget du kan be- eller 

afkræfte?” 

”Jamen altså det er jo rigtigt at der bruger man samme kriterier for hvornår det er småaktiv og 

hvornår det er noget der skal aktiveres. Dog er det jo sådan at i den Økonomiske Administrative 

Vejledning der opererer man med en grænseværdi på 10 millioner kroner. Så der skal man i 

princippet aktiverer alt over – såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt. Det er så typisk 

på IT og Software at der gøres brug af disse bestemmelser” 

”For universiteterne og immaterielle aktiver er det en meget høj grænseværdi, og nogle af 

dem opererer så med markant lavere grænseværdier” 

”Ja men det skyldes at bestemmelsen er indrettet sådan at der skal du indregne når det er over 10 

millioner kroner, mens du kan indregne når det er under. Og man kan sige at det er ikke en høj 

grænseværdi sammenlignet med at nogle af dem omsætter for 8,5 milliarder kroner. Det der jo også 

er mekanikken i det er og hvor vi kommer til at snakke lidt det med påvisning af økonomisk fordel 

er at nogle universiteters forskning er mere innovations orienteret, forstået på den måde at man er 
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tættere på at have et produkt og der er mekanikken i det så at de her universiteter kommercialiserer 

den forskning ved at de ligger deres forskning og resultaterne af den ned i nogle datterselskaber 

hvor de så den vej rundt får udnyttet de patenter der kommer ud af deres forskning. Men der er så 

nogle universiteter der er meget langt ude i grundforskning a la Novo Nordisk fx, som også bruger 

rigtig mange penge på forskning, og bare må omkostningsføre dette, fordi de simpelthen ikke kan 

påvise en økonomisk fordel af denne forskning. Ud af 100 projekter har de måske 25 hvor de vil 

overveje at kommercialisere og af dem er der måske kun halvdelen der reelt bliver til noget i en 

medicinalvirksomhed, og det er lidt det samme billede der er på universiteterne. Blandt de danske 

universiteter kan nævnes at DTU og Aalborg er dem der nok kører mest forskning der er praktisk 

orienteret/anvendelsesorienteret, hvor fx KU og Syddansk kører mere grundforskning” 

”Ser du nogle problemstillinger omkring immaterielle aktiver i offentlige virksomheder, er 

der noget i har svært ved?” 

”Vurderingen af den kommercielle nytte af et immaterielt aktiv er altid utrolig svær, altså hvordan 

værdiansætter man forskning omkring hvor mange månesten der ligger på Mars? Der hvor det 

måske er sværere end i en privat virksomhed er at universiteterne forsker og udvikler i alle mulige 

forskellige retninger, hvor private virksomheder typisk forsker indenfor et langt mere snævert 

område. Så vurderingsgrundlaget er nogle gange sværere for offentlige virksomheder end private” 

”I forhold til dit kendskab til IPSAS 31, synes du da den er tilpasset godt til offentlige 

virksomheder?” 

”Ja, det er den måske, man kan sige den ligger meget op af IAS 38, med nogle få tilpasninger, så det 

er da en måde at gøre det på. Men jeg tror at selve målingen og kommercialiseringen af forskning 

og hvem der reelt har ejerskab over forskningsresultater nok vil være en udfordring under denne 

standard” 

”Så man kunne godt forestille sig at den kunne tilpasses i højere grad?” 

”Ja, man kan sige min personlige holdning er at implementeringen af IFRS fx ikke nødvendigvis 

gjorde noget godt for at imødegå Finanskrisen, da man fik nogle mere luftige aktiver ind i bøgerne, 

så måske man i stedet skulle kigge mere på regnskabsoplysninger i form af noter eller andet og 

øgede informationsniveauet der ville være en styrkelse af regnskaberne. Så man mere gik disclosure 

vejen. Jeg var selv med dengang man implementerede IFRS sådan generelt 
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”Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring hvem i ser som værende universiteternes 

stakeholders?” 

”Der er selvfølgelig ministerierne som er primære stakeholders. Man kunne jo håbe at de 

studerende også var stakeholders, men det tror jeg faktisk ikke de er. Også er det jo til dels 

kreditinstitutter. Men den væsentligste stakeholder er nok i virkeligheden dem der giver eksterne 

forskningsmidler. Og der konkurrerer danske universiteter jo med de helt store i verden, fx Harvard, 

Cambridge og alle dem. Og der kigger dem der bevilliger forskningsmidler jo på om det er en 

positiv virksomhed, er der kommet gode resultater ud derfra? 

”Og her vil det så være en fordel at overgå til europæisk lovgivning i hvert fald for danske 

universiteter” 

”Ja det vil det.” 

”Ligeledes kunne man også godt forestille sig at dem der bevilliger forskningsmidler kunne 

være interesserede i at vide noget omkring den værdiskabelse der bliver lavet af den 

forskning, men det er ikke noget i oplever at regnskaberne ikke skaber nok værdi for disse 

interessenter?” 

”Jeg tror interessenter der skal bevillige kigger meget på universiteternes resultater relativt til deres 

omsætning, altså hvor meget har de publiceret, hvor stor aktivitet har der været. En anden ting er 

også omkring de rammevilkår universiteterne arbejder under. Danske universiteter ejer fx ikke selv 

deres egne bygninger – med nogle få undtagelser. Det betyder så også at deres egenkapital er meget 

lille i forhold til sammenlignelige udenlandske universiteter. Også er der en anden ting, nemlig at 

danske universiteter er meget offentlig finansierede hvorimod universiteter som Harvard er 

finansieret gennem private kanaler og har meget større formuer, og der tror jeg egentlig ikke en 

ændret regnskabstandard eller praksis vil ændre noget på det punkt. 

”Det sidste jeg vil høre dig om er hvorvidt du har noget at tilføje vi endnu ikke har været 

igennem som du finder relevant?” 

”Nej jeg tror vi har været godt omkring det” 
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Bilag 4 – Interview med regnskabsaflægger 1 

 

”Hvilke udfordringer har i omkring rapportering af immaterielle aktiver under de 

nuværende regnskabsregler?” 

”Man kan sige, den største udfordring vi har den gælder både for immaterielle og materielle aktiver 

og det er omkring levetiderne, altså hvor lang tid det skal afskrives over. Der er vi jo underlagt både 

lov om statens regnskabsvæsen og universitetsloven og den bestemmer jo at det er Styrelsen 

(Moderniseringsstyrelsen) der kan fastsætte levetiderne og det har Moderniseringsstyrelsen så gjort 

i nogle faste rammer, så det vil sige at software fx, den skal afskrives over 3-5 år, og vi har så valgt 

at sige at al vores software bliver afskrevet over 5 år, men nu er vi så ved at lave det om til 3 år. 

Men vi kan ikke selv vælge udover mellem 3-5 år, så hvis vi havde noget vi gerne ville afskrive 

over 2 år så er det ikke en mulighed. Det er nogle meget faste rammer. Eksempelvis omkring 

materielle aktiver har vi jo primært forsøgsudstyr og maskiner, og der siger Styrelsen det skal 

afskrives over mellem 5-10 år, men som regel er det her jo tilknyttet projekter som har væsentlig 

kortere levetid end 5 år, typisk bare 2-3 år. Hvis vi så snakker projekter der er dækket af EU-

bevillinger for eksempel, så er vi jo underlagt nogle regler i EU, der siger at EU kun vil dække de 

afskrivninger der løber på projektet i den periode projektet foregår. Men samtidig siger reglerne 

også at vi skal afskrive efter det lands regler vi nu opererer i, og det er det bare sådan at hvis vi da 

skal afskrive et aktiv over minimum 5 år, men vi har et projekt der kun løber i 3 år, så kan vi kun få 

dækket 3/5 af de her udgifter. Samtidig er vi jo i konkurrence om de her bevillinger med 

universiteter i andre lande, som har en anden lov der gør de måske godt kan få fuld dækning. Så det 

er jo lidt et problem. Vi kan godt lave en nedskrivning hvis tingene eksempelvis bliver teknisk 

forældet eller hvis vi kan dokumentere objektivt at det her aktiv har ingen værdi efter projektets 

udløb, så ville vi godt kunne nedskrive og det tage den fulde udgift på projektet. 

”Men det er så ekstra arbejde for jer?” 

Ja, også skal man ud i en vurdering, der kunne det måske være nemmere hvis man selv kunne tage 

stilling til over hvor lang tid et aktiv skulle afskrives over. Men det kan vi ikke. 
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”Ligeledes kan det vel være svært at vurdere levetiden, eksempelvis på patenter og andet? Det 

er i hvert fald det indtryk revisorerne har, når man snakker med dem der reviderer jer 

universiteter” 

”Ja, for eksempel for patenter der har vi jo omkring 100 stykker eller deromkring. Vi kører så med 

en bagatelgrænse på 100.000 kr., før vi indregner. Så vi anlægsfører kun de patenter der løber over 

100.000kr., og det er heldigvis ikke så mange. Men der siger Styrelsens regler så igen at patenter de 

skal afskrives over 5 år, og det giver jo absolut ingen mening. Nogle patenter har måske bare en 

engangsindtægt, og andre de genererer indtægter i måske 20 år. Det er så forskelligt, og vi kan ikke 

periodisere udgiften over den periode aktivet generer indtægter på, så vi kan ikke få balanceret 

omkostninger og indtægter på sådan nogle ting.” 

”Der er også en udfordring omkring at jeres forsknings og udviklingsprojekter tit går i flere 

forskellige retninger fordi i favner så bredt i forhold til eksempelvis private virksomheder 

som tit er mere ensporede i deres retning” 

”Ja, man kan sige vi har nogle IT-udviklingsprojekter hvor der jo er nogle eksterne fakturaer som jo 

på den baggrund er nemt nok at finde kostprisen på, men så ligger der også den her regel fra staten 

om at hvis man har projekter der går over 10 millioner så skal man også indregne interne 

omkostninger, som for eksempel løn, men kun den løn der vedrører udvikling. Altså decideret 

udvikling eller leverandørstyring. Men her er det heller ikke helt klart fra Styrelsens side hvad det er 

der skal indregnes, tit så tolkes det som noget der tilfører projektet værdi, men eksempelvis siger 

Styrelsen så at ledelsesrapportering det tilfører ikke værdi, det er bare interne møder og 

rapportering, men det er jo alligevel tit møder hvor der tages nogle beslutninger om hvilken retning 

man skal gå med projektet, så et eller andet sted er der også noget værdi i det. Samtidig er der også 

det med at vi må ikke opskrive men vi må gerne nedskrive. Så hvis vi først har nedskrevet, så har vi 

nedskrevet. 

”Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvem i ser som jeres regnskabsbrugere?” 

”Den interne regnskabsaflæggelse den er til vores egen direktion, og det er primært dem der bruger 

det til noget, også vores budgetafdeling. Selve årsrapporten udarbejder vi jo dels fordi vi skal ifølge 

noget lovgivning. Men hvem der ellers er målgruppen er jeg ikke sikker på. Et eller andet sted er det 

jo bestyrelsen da det er dem der får den forelagt. Jeg tvivler på der er ret mange udover vores 

ledelse der egentlig læser den årsrapport. Jeg kan huske der var en forsker på CBS der undersøgte 



94 
 

hvem der egentlig læser de her årsrapporter og konklusionen var egentlig at det var de studerende 

der skrev opgaver om dem. Der var ikke ret mange andre der brugte dem til noget. Den vejledning 

vi får fra staten omkring hvordan vi skal stille vores årsrapport er også meget detaljeret, og der er 

ikke så meget frihed i hvordan vi egentlig stiller vores regnskab op. Kun på den finansielle del 

omkring regnskabspraksis og sådan noget. Så er der selvfølgelig vores beretning, og det kan være 

den bliver brugt overfor nogle bevillingsgivere, det skal jeg ikke kunne sige. ” 

”Har i nogle måder i rapporterer eksternt omkring jeres intellektuelle kapital, eksempelvis 

omkring jeres forskningsprojekter?” 

”Jeg tror der er nogle andre afdelinger der laver noget rapportering, altså vi har jo en afdeling der 

hedder Forskning og Innovation, der blandt andet siger og arbejder med de her patenter, og jeg skal 

ikke kunne sige om ikke også de laver noget rapportering om det.” 

”Men det er ikke noget i bruger strategisk til at rapportere om noget i måske ikke kan 

indregne i jeres årsregnskab?” 

Jeg tror ikke beløbene er så store at det gør noget for os. Så nej det tror jeg ikke. Så skal det være 

noget ledelsen bruger til noget overfor nogle eksterne partnere, bevillingsgivere. Men så er det 

igennem skriftlig rapportering ikke igennem tal.” 

”Det er ikke noget i prøver at værdiansætte?” 

”Nej det er det ikke. Noget af det vi ved der er noget værdi i, men ikke har indregnet i balancen, det 

er noget som vi ved kan tage en del år at få indregnet, men hvor vi ikke fra start kender værdien af 

det og måske ikke ved om det overhovedet kommer over de 100.000 kr., som er vores 

bagatelgrænse. På et tidspunkt puljede vi vores patenter og kørte det som en portefølje betragtning. 

Så fik vi sådan et aktiv på en 10 millioner kroner, men det kunne simpelthen ikke opgøres pålideligt 

nok hvad der kom fra hvilket patent, og det gav en masse problemer når vi så skulle tage et patent 

ud af denne portefølje og da skulle værdiansætte det og hvad det udgjorde af den samlede sum. Det 

kunne simpelthen ikke opgøres pålideligt nok.” 

”Hvis man så kigger på de indregningskriterier der gælder for private virksomheder og dem 

der gælder for offentlige virksomheder er de stort set identiske, ser i det som værende et 

problem at reguleringen ikke er differentieret nok?” 
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”Det er nok mest det med at vi ikke kan fastsætte levetiden selv der er et problem, og vi har for 

øjeblikket nogle IT-projekter til en pris på 10 og 20 millioner kroner. Og det er så noget der skal i 

udbud. Reglerne fra Styrelsen siger så at alt efter hvordan denne IT bliver anvendt om det er 

skræddersyede IT-løsninger, eller mere generiske produkter så skal de afskrives over forskellige 

længder. Så planlægningen af dette strategisk er utrolig svær. Vi kan måske godt vide at et projekt 

samlet kommer til at have en udgift på 20 millioner kroner, men vi ved ikke om vi skal afholde 

denne omkostning over 3,5 eller 8 år. Hele ideen med at afskrive noget er jo at have et 

periodiseringsprincip, for at skabe retvisende regnskaber, og få regnskaber der giver et billede af 

hvornår en omkostning er blevet brugt og der siger Styrelsens regler så at det er altså X antal år, 

uanset hvor længe vi bruger det pågældende aktiv. Hvis det eksempelvis er software vi køber som 

en færdig løsning, så må vi afskrive over 3 år, men vi bruger det måske i 10 år, så det er lidt imod 

reglens intention det Styrelsen foreskriver. 

”Bruger i de internationale regnskabsstandarder (IPSAS) i jeres rapportering? Det er jo 

formentlig nogle i kommer til at være underlagt indenfor en årrække.” 

”En lille smule, det er primært nogle vi bruger når Styrelsens regler er uklare og vi skal vide hvad 

intentionen med reglen egentlig er. Men det er sjældent vi bruger dem. Det er kun når vi arbejder 

med vores revisorer og det ikke er klart hvad staten siger omkring et emne, så plejer revisorerne at 

henvise til de her standarder.” 

”Til slut vil jeg egentlig blot høre om der er noget du finder relevant for emnet som vi endnu 

ikke har afdækket?” 

”Nej det tror jeg ikke, det er primært omkring levetiden vi har nogle udfordringer. Så har vi lidt 

omkring EU projekter og hvordan omkostningen skal fordeles hvis vi har et aktiv vi bruger til både 

det pågældende projekt men også til ordinær virksomhed, men det er ikke noget særlig stort 

problem. 
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Bilag 5 – Interview med regnskabsaflægger 2 

 

”Hvem ser i som jeres regnskabsbrugere?” 

”Det endelige regnskab indgår som en del af vores årsrapport og den er jo til bestyrelsen, men også 

til vores lands politikere, så det er til ministerierne, politikerne, det er til offentligheden kan man 

sige. Vi skal dokumentere hvordan vi bruger skattekronerne” 

”Hvad med studerende for eksempel?” 

”Nej, du kan sige kun studerende i forhold til at deres rolle som medborgere i samfundet, ikke i 

faktum af at de er studerende på vores universitet” 

”Har i nogle bestemte måder i rapporterer omkring jeres intellektuelle kapital og 

immaterielle aktiver udover den værdi den post har i regnskabet?” 

”Den post der hedder immaterielle aktiver i regnskabet har udelukkende software inkluderet, så vi 

værdisætter ikke forskernes arbejde, vi går ikke ind og sætter kroner og øre på vores forskning” 

”Udgiver i så for eksempel en rapport omkring jeres forskning, om hvad i konkret går i 

forsker i?” 

”Jamen du kan sige årsrapporten beskriver vi hvordan det går omkring vores forskning og andre 

ting. Indenfor forskningsverdenen går man meget op i hvad der bliver publiceret og ikke mindst 

hvor det publiceret da nogle tidsskrifter er højere ranket end andre, og der er nogle særlige 

tidsskriftlister man gerne vil være på, for så er det et kvalitetsstempel i sig selv. Og indenfor 

årsrapporten har vi jo udviklingskontrakten og i den har vi nogle mål, hvor vi har nogle ambitioner 

om at vi gerne vil nå nogle særlige mål indenfor publicering af vores forskning. Det er en af de 

måder vi gerne vil vise at den forskning vi laver på vores universitet den har en vis kvalitet.” 

”Når man så kigger i jeres udviklingskontrakt så har i et mål om at udgive et vist antal 

publiceringer i løbet af et år mener i så det er et udtryk for den kvalitet jeres forskning har 

eller er det vigtigere at blive publiceret i bestemte tidsskrifter? 

”Det er en kombination af de to ting. Vi vil gerne udgive et vist antal artikler, men vi vil også rigtig 

gerne være i de rigtige tidsskrifter.” 
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”Har i internt i organisationen diskussioner om at udgive rapporter omkring eksempelvis 

forskning?” 

”Du kan sige vi bliver jo vurderet hele tiden, og alle institutter bliver evalueret med jævne 

mellemrum af eksterne folk, som evaluerer det enkelte institut og hermed også forskningens 

kvalitet, og der bliver udgivet en rapport. Jeg tror det er hvert 4. eller 5. år. Derudover har vi jo en 

række institutskreditteringer, hvor vi også derigennem kan gå ind og dokumentere at vores 

forskning har en vis kvalitet. Det der vurderes meget på er bredden i vores forskning og vores 

forskningsområder. Hvor mange forskere har vi i de enkelte afdelinger, hvor involverede er de i 

uddannelserne, hvor meget publicerer, hvad publicerer de, hvor mange ph.d. studerende har vi og 

lignende. Så hele vores forskningsområde bliver evalueret, det får ikke bare lov til at stå stille.” 

”Hvad med den samfundsværdi jeres forskning skaber, er det noget i forsøger at måle?” 

”Ja, altså vi har diskuteret det internt. Hvis man kigger på den type forskning som vi primært 

dyrker, så er det jo meget svært at finde ud af hvilken værdi den bidrager til samfundet. Det er 

nemmere andre hvor de måske laver mere teknologibaseret forskning, eller sundhedsvidenskabelig 

forskning. Hos os har vi 1 patent. Vi forsøgte på et tidspunkt at skrive historier om hvad sker der i 

samspillet mellem vores forskning og resten af samfundet, for der er mange cases hvor vores 

forskere har en eller anden form for samarbejde med virksomheder. Og det kommer der noget godt 

ud af. Og det skriver vi så nogle historier om. Vi lavede faktisk en publicering med det på et 

tidspunkt. Det er vores forsøg på at sandsynliggøre at vores forskning bidrager og der kommer 

noget ud af den. Men det er utrolig svært.” 

”Hvis man så kigger på at når i ved at det primært er det offentlige der er jeres interessenter 

så man kan måske diskutere hvorvidt der er et reelt behov for at det forsøges at værdiansætte 

forskningen når det alligevel blot er staten selv der læser regnskaberne?” 

”Ja det er en god pointe. Jeg tror ikke der ville komme noget godt ud af hvis vi forsøgte at 

værdiansætte vores forskning. Det ville blive en akademisk diskussion, det ville ikke blive 

accepteret internt i forskningsverdenen hvis der ville blive sagt kroner og øre på hvad de vidste. Jeg 

tror det ville blive en værdiløs øvelse. Det er heller ikke noget der er blevet problematiseret i vores 

arbejde med regnskaberne.” 

”Og det hænger måske også sammen med den usikre måling det ville give?” 



98 
 

”Helt afgjort ja. Det ville ikke give mere information i regnskabet – det ville blot blive et tal” 

”Synes i den lovgivning i skal følge at den er differentieret nok i forhold til private 

virksomheder?” 

”Vi har ikke snakket om at det skulle være et problem at den ikke er det.” 

”Ser i ellers nogle udfordringer i forhold til rapporteringen af immaterielle aktiver?” 

”Nej det gør vi faktisk ikke. Men vi har så også kun software licenser, så det er ikke noget der 

fylder særlig meget hos os. ” 

”Hvor meget fylder international lovgivning hos jer når i aflægger jeres regnskab, er det 

noget der fylder noget hos jer?” 

”Ikke mig bekendt nej.” 

”Har du andre ting du synes er relevant for min problemstilling?” 

”Nej jeg synes du har været godt omkring.” 

 


