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Executive Summary

The main objective of this thesis is to examine the major differences between IFRS 15 and the

present revenue accounting standards under IFRS and asses which influence IFRS 15 will have

on the recognition of revenue in telecommunication companies.

In order to do this, a theoretical examination of IFRS 15 and the present accounting standards

(IAS 18 and IAS 11) will be made. The understanding of both IFRS 15 and the present revenue

recognition standards, and the differences between these, will be used to assess the influence of

IFRS 15 on revenue recognition in the telecommunications industry.

The examination of the present revenue standards revealed that criticism has been raised on the

present accounting standards because of inconsistencies in these compared to the principles of

the Conceptual Framework for Financial Reporting. There are also inconsistency between

transfer of risk and rewards as the critical event for recognition of revenue according to IAS 18

and 11 and the definition of an asset in the Conceptual Framework in which control is the critical

event.

The analysis revealed that IFRS 15 has some potential significant differences compared to

present standards. This is especially on areas in which the present standards only contain limited

guidance. The lack of guidance has forced companies to search in different accounting standards

to interpret and develop their accounting policies. This is especially the case in identification of

separate elements in contracts with multiple elements and allocation of the transaction price to

these separate elements. Also differences arise in contracts with a variable transaction price and

when modifications to contracts are made.  IFRS 15 contains a lot more specific guidance on

these areas which may cause new and different requirements that companies have to take into

account.

IFRS 15 will for some areas cause a significant change in the revenue recognition for

telecommunication companies. The change means that telecommunications companies will

allocate more revenue to the handset in a bundled package solution. This will lead to earlier

revenue recognition and a change in the revenue streams from network services and mobile

phones. The changes lead to a fall in the average revenue per user for network services. The

change in allocation method will also lead to recognition of a contract asset in the balance sheet.

Because of these changes IFRS 15 will provide different information on the telecommunication

companies’ performance.
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1 Indledning

1.1 Problemfelt

Denne opgave skrives som afhandling af forfatterens studie, cand.merc.aud. Afhandlingen

skrives inden for det overordnede emne regnskab, der derfor også naturligt afgrænser

afhandlingen fra de andre hovedemner på cand.merc.aud.-studiet, revision, skat og erhvervsret.

International Accounting Standards Board (IASB) er en international organisation, der står bag

de internationale regnskabsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS).

Anvendelsen af disse internationale regnskabsstandarder har siden 2005 været lovkrævet for de

børsnoterede koncernregnskaber i Europa, og bliver desuden brugt i store dele af verdenen, i alt

over 100 lande (Deloitte, 2013, s. 3).

Dermed er regnskabsaflæggelsen i mange lande, herunder de europæiske lande, væsentligt

påvirket af reglerne og kravene i IFRS. Standarderne opstiller reglerne og principperne for,

hvorledes indregning og måling af regnskabsmæssige elementer skal behandles i årsrapporten,

og ligeledes hvilken information der skal gives.

IFRS bliver anvendt i mange forskellige typer brancher og virksomheder. Den store udbredelse

og brug af IFRS stiller store krav til kvaliteten af standarderne. Standarderne er nødt til at have

strukturerede og konsistente principper for behandlingen af årsrapportens elementer. Dette skal

sikre, at det er det faktiske og reelle økonomiske billede af en virksomheds finansielle situation

og resultater, der vises for en given periode. Dette er vigtigt for at imødekomme de behov og

den efterspørgsel efter information, som regnskabsbrugerne har, for at de kan anvende

regnskabet til at sammenligne virksomheder og vurdere deres finansielle situation.

De store krav til kvaliteten af standarderne medfører også, at der løbende opstår behov for nye

regnskabsstandarder, såfremt de nugældende ikke vurderes til at opfylde de krav til kvaliteten,

som stilles.

Et område, hvor de nugældende standarder gennem længere tid har været kritiseret, er

indregning og måling af omsætning. Her gælder primært 2 standarder i dag, IAS 11 og IAS 18,

der begge længe har været kritiseret for ikke at leve op til de krav, der er til en international

regnskabsstandard. Derfor har man gennem en årrække arbejdet på en ny omsætningsstandard.

Dette arbejde blev i 2014 til IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, hvilken skal

implementeres og anvendes senest 1. januar 2018.
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Denne standard forventes at få en væsentlig betydning for en række brancher, mens det for

andre ikke vil have nogen væsentlig betydning for indregning og måling af omsætning. En af de

brancher, hvor det forventes, at IFRS 15 vil få en stor betydning, er

telekommunikationsbranchen.1

1.2 Problemstilling

På baggrund af ovenstående findes det interessant at undersøge IFRS 15, og hvilke forskelle

denne har til de nugældende standarder.2 Det findes yderligere interessant at undersøge, hvilken

betydning IFRS 15, og de forskelle denne har til de nugældende standarder, har for indregningen

og målingen af omsætning i telebranchen. Dette skal ses i lyset af, at IFRS 15 forventes at få en

større betydning for nogle brancher, herunder især brancher hvis kontrakter typisk indeholder

flere elementer, fx en vare og en ydelse, som det er tilfældet i telebranchen (IASB, 2014, s.7).

Fokusset på telebranchen findes generelt interessant, da kendetegnet ved dennes kontrakter

med kunder indeholder mange spændende problemstillinger, som er adresseret i IFRS 15. Den

forventede store betydning for nogle virksomheder ses bl.a. ved, at datoen for ikrafttrædelsen

blev udskudt fra 2017 til 2018, således at virksomheder kan nå at implementere standarden og

tilpasse deres systemer.

Mere specifikt vil der blive lavet en dybdegående teoretisk gennemgang af reglerne for

indregning og måling af omsætning under hhv. de nugældende standarder og IFRS 15. I

forlængelse af dette vil der blive foretaget en analyse af svaghederne ved de nugældende

standarder og dermed grundlaget og behovet for IFRS 15. Ud fra dette vil der foretages en

analyse af de væsentligste forskelle, som der er mellem de nugældende standarder og IFRS 15.

Dette skal bruges senere i afhandlingen til at analysere og vurdere, hvilken betydning IFRS 15

har for indregningen af omsætning i telebranchen.

1.3 Problemformulering

Ovenstående kan kondenseres ned til følgende problemformulering:

- Hvilke forskelle er der mellem IFRS 15 og de nugældende standarder for indregning og
måling af omsætning, og hvilken betydning har IFRS 15 for telekommunikationsbranchen.

Problemformuleringen skal ses i lyset af den problemstilling, der er givet ovenfor, hvor jeg har

en interesse for, men manglende viden om, hvilke forskelle IFRS 15 har til de nugældende

1 I afhandlingen vil denne blive nævnt som telebranchen.
2 Med de nugældende standarder menes i resten af afhandlingen IAS 11 og IAS 18 samt de relevante
fortolkningsbidrag, IFRIC 13, 15 og 18.
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standarder, og hvilken betydning dette får for indregning af omsætning i telebranchen.

Problemformuleringen vil blive besvaret ud fra følgende 4 delspørgsmål:

- Hvordan er reglerne for indregning af omsætning under de nugældende standarder og
IFRS 15?

- Hvorledes er der behov for en ny regnskabsstandard for indregning og måling af
omsætning?

- Hvilke væsentlige forskelle er der mellem IFRS 15 og de nugældende
regnskabsstandarder?

- Hvilken betydning har IFRS 15 for indregning af omsætning i
telekommunikationsbranchen?

Strukturen i afhandlingen vil være et overordnet teorivalg- og gennemgang afsnit, analyse samt

konklusion, hvilket samlet skal bidrage til besvarelsen af problemformuleringen. Det første

delspørgsmål vil blive besvaret som en del af afsnittet, teorivalg- og gennemgang, mens de

sidste 3 delspørgsmål vil blive besvaret som en del af analysen.

Problemformuleringen vil blive besvaret ved først og fremmest at foretage en gennemgang af de

nugældende standarder og IFRS 15. Dette skal skabe en forståelse af samt belyse reglerne og

kravene i hhv. de nugældende standarder samt IFRS 15. Efterfølgende vil denne forståelse blive

anvendt til at analysere behovet for en ny regnskabsstandard ved at se på de svagheder og

behov, der er opstået med de nugældende standarder. Analysen af svaghederne ved de

nugældende standarder, og dermed behovet for en ny standard, skal efterfølgende anvendes til

at analysere, hvilke væsentlige forskelle der så er kommet med IFRS 15 ift. de nugældende

standarder. Samlet skal disse analyser og den opnåede forståelse af IFRS 15 analysere og

diskutere betydningen af IFRS 15 for indregning af omsætning i telebranchen.

1.4 Afgrænsning

I første del af afhandlingen, teorivalg- og gennemgang, som vil gennemgå regnskabsteorien og

principperne i hhv. de nugældende regler og IFRS 15, vil fokusset været teoretisk anlagt. Da

formålet med afsnittet er at belyse og opnå forståelse af de nugældende standarder og IFRS 15,

således at denne viden senere kan anvendes til at analysere forskellene, vil der blive fokuseret

på de væsentligste elementer i disse standarder. Der vil således blive foretaget en gennemgang

af hovedpunkterne og de mest væsentlige dele af standarderne og ikke de regler, der behandler

mere afgrænsede og snævre dele af regnskabsteorien. Ligeledes vil fokusset være på de dele af

teorien, som vil få betydning senere i afhandlingen, i analysen af de væsentlige forskelle samt

betydningen for telebranchen.
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Dette fokus vil igen afspejle sig i analysen af forskellene mellem de nugældende standarder og

IFRS 15, hvor fokusset vil blive lagt på de mest væsentlige og principielle ændringer. Generelt

kan det siges, at IFRS 15 er en stor og kompleks standard. Derfor vil fokusset i afhandlingen

også indsnævres til at være på hoveddelene i de 5 steps, som der er i IFRS 15. Der vil således

ikke blive fokuseret på mere specifikke og detaljerede dele af standarden. Dette gør sig

gældende både i gennemgangen af teorien af denne, men også i analysen af forskellene til de

nugældende standarder.

Generelt vil der blive fokuseret på omsætning fra salg af varer og ydelser, hvorfor afhandlingen

afgrænser sig fra at behandle omsætning fra renter, royalties og udbytter. Ligeledes afgrænser

afhandlingen sig fra behandlingen af andre former for indtægter end salg af varer og ydelser

som følge af en kontrakt med en kunde.

I analysen af betydningen af IFRS 15 for telebranchen vil fokusset først og fremmest ligge på de

produkter, der typisk sælges til privatkunder, og hvor IFRS 15 forventes af få en betydning.

Således vil opgaven udelukkende fokusere på en af de løsninger/hovedprodukter, som

telebranchen anvender i høj grad, hvilket er pakkeløsninger, dvs. hvor der sælges en telefon

sammen med et mobilabonnement og eventuelle andre serviceydelser. Når telebranchen

analyseres, er det derfor udelukkende med baggrund i disse pakkeløsninger, dvs. kontrakter med

flere elementer.

Som nævnt er IFRS 15 meget omfangsrig. Set i lyset af kravene til afhandlingens omfang vil der

afgrænses fra at behandle de oplysningskrav, der kommer med IFRS 15. Således vil fokusset

være på reglerne omhandlende indregningen og målingen af omsætning. I forhold til de

nugældende standarder vil fokusset være på de 2 egentlige standarder, IAS 18 og 11.

Fortolkningsbidragene (IFRIC’erne) vil således ikke blive gennemgået særskilt, men inddraget

hvor relevant.

1.5 Metode

For at skabe et godt fundament og udgangspunkt for afhandlingens problemformulering er det

vigtigt at fastlægge og definere, hvilken videnskabelig tilgang og ramme der vil danne

udgangspunktet for afhandlingen.

Det ligger i formålet at belyse de væsentligste forskelle mellem IFRS 15 og de nugældende

standarder og analysere og vurdere, hvilken betydning IFRS 15 har for telebranchen. Set i lyset

af dette formål kan opgaven beskrives som værende inden for det, som Michael Møller (1990)
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beskriver som anvendelsesorienteret videnskab. Her skal problemstillinger findes i praksis, og

det er målgruppen, som vurderer kvaliteten ift., hvorvidt det skaber værdi i praksis.

Afhandlingen vil som sådan være drevet af en meget teoretisk tilgang til analysen af forskellene

mellem standarderne, men dette skal ses i lyset af det praktiske problem, hvilken betydning

disse forskelle og IFRS 15 som sådan har for indregningen af omsætning i telebranchen.

Problemformuleringen tager således udgangspunkt i regnskabsfagets begreber, metoder og

teori, som vil anvendes til at analysere forskellene. Dette leder efterfølgende til en ”afprøvning i

praksis”, idet betydningen for telebranchen vil blive analyseret og vurderet. Dette er et vigtigt

forhold i relation til indsamling af empiri og vurdering heraf samt ift., hvordan empirien

anvendes sammen med teorien.

Centralt for vidensproduktionen i afhandlingen og den metode, der ligger til grund herfor, er det

sæt af værdier, som styrer undersøgelserne i afhandlingen. Det sæt af værdier, som styrer

handlingerne forbundet med videnskabelige undersøgelser, er det, Guba definerer som et

paradigme. Dette sæt af værdier har betydning for de handlinger der foretages i videnskabelige

undersøgelser (Guba, 1990, s. 17).

Videnskabsteorietiske paradigmer adskiller sig ved de grundlæggende spørgsmål: hvad er

virkelighed? (ontologi), hvordan erkendes denne virkelighed? (epistemologi) samt hvordan

undersøges virkeligheden? (metodologi) (Guba, 1990, s. 18-19). Overordnet set vil denne

afhandling blive lavet ud fra det positivistiske paradigme og til dels det neopositivistiske

paradigme.

I det positivistiske paradigme anses virkeligheden ontologisk set som realistisk, idet

virkeligheden ses som eksisterende, dvs. der er én sand virkelighed, og man kan finde frem til

denne sandhed og eksakte viden, hvis undersøgelsen designes på den rigtige måde. At designe

undersøgelsen på den rigtige måde indeholder en objektiv epistemologi, da undersøger må gå

objektivt til værks for at finde frem til ”virkeligheden”. Undersøgers mål er altså at være objektiv

og neutral. Metodologisk gælder det at indsamle alle data, for når alt data er kommet frem, kan

virkeligheden vises (Guba, 1990, s. 19-20).

Neopositivismen adskiller sig en smule fra positivismen, da ontologien er begrænset realistisk,

idet ”virkeligheden” anses for at findes, men dette begrænses af, at det ikke er fulgt ud muligt at

finde frem til denne. Dette skyldes, at mennesker ikke er i stand til at finde frem til sandheden,

bl.a. fordi der sker påvirkning af følelser og værdier. Derfor bliver den måde, virkeligheden

erkendes på, dvs. epistemologien, modificeret objektivt. Ideelt set skal vi være helt objektive,
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men dette kan ikke helt lade sig gøre, da vi ikke er fuldt ud rationelle og neutrale. Angående

metodologien forsøges det at være så objektiv som muligt, og for at kunne afdække

virkeligheden så godt som muligt bliver undersøgelserne foretaget under så naturlige forhold

som muligt. Grundlaget for dette er, at når det er virkeligheden, der forsøges at findes, så skal

det gøres under så naturlige og virkelige forhold som muligt (Guba, 1990, s. 20-23).

Nedenfor vil det blive gennemgået, hvorledes det positivistiske- og neopositivistiske paradigme

afspejles i den metodiske fremgangsmåde i denne opgave, ligesom der vil være en redegørelse

og diskussion af den empiri, der er indsamlet for at besvare delspørgsmålene.

1.5.1  Metodisk fremgangsmåde til besvarelse af teorivalg- og gennemgang-afsnittet
Afsnittet vil belyse teorien og de væsentligste elementer for indregning og måling i hhv. IAS 18

og 11 samt i IFRS 15. Afsnittet vil derfor primært være deskriptivt. Dette er et vigtigt element,

da det er afgørende at forstå indholdet i de respektive standarder, førend analysen af

forskellene i disse kan foretages.

For at kunne besvare delspørgsmålet i afsnittet vil der blive indsamlet sekundært kvalitativt

data, hvilket primært vil bestå af selve standarderne samt begrebsrammen (Andersen, 2010, s.

152). Fokusset vil derfor være på regnskabsteorien i disse standarder, der skal give indblik i og

forståelse for reglerne. Derudover vil der blive anvendt anerkendt undervisningsmateriale,

primært i form af bøger, der ligeledes skal hjælpe med at give indsigt i og forståelse af de

nugældende regnskabsregler. Da IFRS 15 er en forholdsvis stor og kompleks standard, vil der for

at få en dybere forståelse derfor ud over selve standarden blive anvendt publikationer fra de

større revisionshuse, der giver deres fortolkning af de enkelte regler og paragraffer i

standarden.

Ved indsamling af data er det relevant at vurdere validiteten (gyldigheden) og reliabilitet

(pålideligheden) af dette. Gyldigheden vurderes ift., om data dækker det fænomen, der ønskes

belyst, og om den empiri, der indsamles, er relevant og i overensstemmelse med teorien.

Pålideligheden i undersøgelsen vurderes ud fra, hvor sikkert og præcist, det der undersøges, er

(Andersen, 2010, s. 83).

Ved anvendelse af standarderne som besvarelse af dette afsnit vurderes gyldigheden til at være

god, da de afdækker de regler og principper, der gælder. Dette er naturligt, idet det netop er

regnskabsreglerne og principperne, som disse standarder indeholder, der ønskes afdækket.
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Ligeledes vurderes gyldigheden også at være styrket af, at der anvendes publikationer fra store

revisionshuse samt anerkendt undervisningsmateriale.

Pålideligheden i undersøgelsen kan være påvirket af, at standarderne, herunder især IFRS 15,

kan være omfangsrige og meget komplekse. Dette påvirker pålideligheden i undersøgelsen, idet

reglerne og principperne kan misforstås. Dette forsøges kompenseret ved at inddrage

publikationer omhandlende standarderne fra de store revisionshuse. Disse har afdelinger, der er

eksperter i de internationale regnskabsstandarder, hvorfor pålideligheden af anvendelse af disse

publikationer i undersøgelsen vurderes til at være høj.

Besvarelsen af afsnittet vil tage udgangspunkt i det positivistiske paradigme. Hvordan reglerne i

hhv. de nugældende standarder og IFRS 15 er inden for et område, afhænger netop af

principperne og kravene i standarderne. Da der fokuseres på den teoretiske del, kan det derfor

siges, at der er en sand ”virkelighed” ift., hvordan reglerne er i de respektive standarder. Det er

selve regnskabsteorien, der undersøges i dette afsnit, og det erkendes, at det er muligt at finde

frem til denne virkelighed, såfremt undersøgelsen er designet korrekt. Metodologisk set forsøges

det derfor også at anvende den relevante teori samt empiri, der underbygger dette, i form af

selve standarderne samt publikationer mv. om emnerne. Dette skal gerne give en høj gyldighed

og pålidelighed i undersøgelsen som diskuteret ovenfor.

1.5.2 Metodisk fremgangsmåde til besvarelse af analyseafsnittet
Dette afsnit består af de 3 sidste delspørgsmål, som fremgår ovenfor i afsnit 1.3. For at besvare

de 3 delspørgsmål vil undersøgelsen, foruden anvendelse af både de nugældende standarder

samt IFRS 15, indsamle sekundær kvalitative data i form af publikationer angående IFRS 15, og

dennes anvendelse i telebranchen, diverse notater (Discussion paper) mv. fra IASB, comment

letters fra diverse televirksomheder, som er svar på discussion paper udsendt af IASB, samt

regnskaber fra diverse teleselskaber, hvori der indgår beskrivelser af effekten af IFRS 15.

Samlet skal denne empiri anvendes til at få en forståelse af motiverne bag udstedelsen af en ny

standard, hvilke overvejelser IASB har haft ift. udstedelsen, hvorledes IFRS 15 er forskellig fra

de nugældende standarder, samt hvordan televirksomhederne ser på den nye standard, og

hvilken effekt de vurderer det vil have på deres regnskabspraksis.

I forhold til gyldigheden vurderes anvendelsen af discussion paper fra IASB, der bl.a. omhandler

tankerne bag IFRS 15 og behovet for denne samt de principielle retninger, man ønsker med IFRS

15, at styrke dette. Ligeledes vurderes gyldigheden styrket af, at der anvendes publikationer fra

revisionshusene omhandlende IFRS 15 generelt set samt IFRS 15 specifikt ift. telebranchen, idet
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disse revisionshuse har stor erfaring og kendskab til de internationale standarder, hvorfor det

vurderes relevant at inddrage disses synspunkter. Ligeledes vurderes det relevant at inddrage

de comment letters, som forskellige televirksomheder har indsendt til IASB, da dette giver et

indblik i deres synspunkter om IFRS 15 samt betydningen af denne for deres regnskabspraksis.

Det vurderes, at den nævnte empiri danner en god basis for at kunne svare udfyldende på

delspørgsmålene og dermed samlet på problemformuleringen.

Gyldigheden kunne eventuelt være styrket ved at foretage interviews med relevante

teleselskaber for at få indblik i deres vurdering af IFRS 15 og betydningen for indregningen af

omsætningen i deres virksomhed. Dette vil dog ikke blive gjort, da det vurderes, at den

information, der ville kunne opnås ved dette, ikke er markant anderledes, end den der kan opnås

gennem comment letters fra disse virksomheder og beskrivelser af deres nuværende

regnskabspraksis ang. omsætning samt vurderingen af IFRS 15 i deres årsregnskaber. Denne

vurdering er baseret på, at televirksomhederne stadig er i gang med at vurdere den nøjagtige

effekt af IFRS 15, der skal implementeres senest i 2018. Derfor vurderes det ikke, at

virksomhederne i særlig høj grad kan videregive information, som ikke allerede fremgår af deres

årsregnskaber og de comment letters, som er indsendt til IASB. For at styrke gyldigheden af

anvendt empiri yderligere vil de større revisionshuses publikationer angående telebranchen blive

anvendt, både ift. de nugældende standarder, men også ift. IFRS 15. Revisionshusene vurderes

at have en stor erfaring, der således bliver belyst i disse anvendte publikationer. Samlet

vurderes empirien således for at have en høj gyldighed.

Pålideligheden bliver påvirket af en række faktorer i undersøgelsen. Det anvendte materiale fra

IASB kan være påvirket af, at IASB netop er udstederen af den nye standard og derfor har visse

interesser i at fremstille behovet for en ny standard for stor samt samtidig beskrive IFRS 15

skævvredet ift. de fordele mv., som denne bidrager med. Derudover kan det siges, at de

comment letters, der er indsendt af televirksomhederne, kan være subjektive og være

skævvredne ift. den betydning, IFRS 15 har. Det kan argumenteres for, at televirksomhederne

har bevæggrund for at beskrive standarden ud fra de interesser, de har, herunder bl.a. kan

deres synspunkter være påvirket af, at de ikke vil afholde for store omkostninger til at

implementere nye systemer og ikke er så omstillingsparate ift. dette. For at sikre en høj

pålidelighed vil IASB’s discussion paper og andre notater blive holdt op imod virksomhedernes

comment letters, men yderligere vil der også blive anvendt publikationer fra revisionshusene,

der vurderes at være mere neutrale ift. anvendelsen af IFRS 15 i televirksomhederne. Samlet

vurderes dette at give en tilstrækkelig høj pålidelighed.
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Besvarelsen af delspørgsmålene i analyseafsnittet vil delvist tage udgangspunkt i det

positivistiske paradigme og delvist det neopositivistiske paradigme. Der anses at være én

”virkelighed” ift., hvilke forskelle der er mellem de nugældende standarder og IFRS 15. Dette

fordi undersøgelsen overvejende vil fokusere på de teoretiske fordele, og det anses altså derfor

for muligt af finde den ”sande” forskel. Virkeligheden erkendes derfor objektivt, hvorfor der

metodologisk vil forsøges at være objektiv og neutral og indsamle så relevant data som muligt.

Anden del af analysen vil tage udgangspunkt i det neopositivistiske paradigme. Forskellen er her,

at det ikke anses for muligt at finde frem til den sande ”virkelighed”, og virkeligheden erkendes

som værende begrænset realistisk. Dette skyldes, at det erkendes, at der kan være forskellige

vurderinger og analyser af, hvilken betydning IFRS 15 kan få for telebranchen. Derfor vil

undersøgelsen blive påvirket af undersøgeren, og den indsamlede empiri, hvorfor det ikke er

muligt at være helt objektiv. Dette ses også i metodologien, hvor det forsøges at få empiri fra

flere forskellige sider for at kunne vurdere betydningen samlet ud fra dette, som også nævnt

ovenfor.

2 Teorivalg- og gennemgang

2.1 Hvordan er reglerne for indregning af omsætning under de nugældende
standarder og IFRS 15

I dette afsnit vil der blive foretaget en teoretisk gennemgang af hhv. de nugældende standarder

for indregning af omsætning samt IFRS 15. Forståelsen for standarderne opnået i dette afsnit vil

senere blive anvendt til at analysere, hvilke forskelle der er mellem indregning af omsætning

efter hhv. de nugældende standarder og IFRS 15, og hvilken betydning dette vil få for indregning

af omsætning i telebranchen.

2.1.1 Omsætning i henhold til begrebsrammen
Overordnet set er indtægter i begrebsrammen (The Conceptual Framework) defineret som

stigninger i økonomiske fordele i regnskabet i form af tilgang eller stigning i aktiver eller fald i

forpligtelser, som medfører vækst i egenkapitalen, bortset fra stigninger ved indskud fra ejere

(IASB, 2010, afsnit 4.25a).

Indtægter kan både bestå af omsætning og værditilgang/gevinster. Fokus i afhandlingen er på

omsætning, hvilket er en virksomheds indtægter fra den ordinære drift og kan bestå af

forskellige elementer, herunder varesalg, honorarer, renter, udbytte og royalties.
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I relation til den regnskabsmæssige behandling af omsætning er det primært afgørelsen af,

hvornår omsætning skal indregnes, som er problemstillingen. Generelt skal omsætning

indregnes, når der opstår en økonomisk gevinst i form af en stigning i et aktiv eller fald i

forpligtelse, og dette kan måles pålideligt. Dette betyder altså, at omsætning indregnes

samtidigt med, at der sker indregning af stigningen i aktivet eller fald i forpligtelsen (IASB, 2010,

afsnit 4.38 og 4.47).

Behandlingen og identificeringen af de omstændigheder, hvorunder de ovenfornævnte kriterier

for indregning af omsætning er opfyldt, er det regnskabsstandarderne relateret til omsætning

behandler. Formålet med disse standarder er netop at beskrive den regnskabsmæssige

behandling af omsætning, således at de generelle definitioner og krav i begrebsrammen

overholdes. Nedenfor vil der derfor blive foretaget en gennemgang af både de nugældende

standarder og den kommende regnskabsstandard.

2.1.2 De nugældende standarder for indregning af omsætning
Der er i dag flere gældende standarder, som skal anvendes ved indregning af omsætning efter

IFRS. Omsætningstransaktioner skal derfor eventuelt separeres i komponenter, der bliver

indregnet efter forskellige omsætningsstandarder og fortolkninger.

De 2 betydelige omsætningsstandarder, der er gældende i dag, er IAS 18 Omsætning og IAS 11

Entreprisekontrakter. Derudover er der løbende udarbejdet en række fortolkningsbidrag, der

specificerer behandlingen af særlige elementer af omsætning, herunder IFRIC 13 Kunde

loyalitetsprogrammer, IFRIC 15 Aftaler om opførelse af fast ejendom, IFRIC 18 overdragelse af

aktiver fra kunder samt SIC-31 Omsætning- Byttehandler vedrørende reklameydelser. Der er

desuden en række andre standarder, som er gældende for visse elementer af omsætning, hvor

de nævnte standarder derfor ikke er gældende. Dette er bl.a. IAS 17 Indtægter fra

leasingkontrakter og IFRS 4 Forsikringsselskabers forsikringskontrakter.

2.1.2.1 IAS 18 - Omsætning

2.1.2.1.1 Formålet
IAS 18 behandler de generelle elementer af omsætning som salg af varer og tjenesteydelser, og

hvorledes sådanne transaktioner skal indregnes i årsregnskabet. Formålet med IAS 18 er netop

at beskrive den regnskabsmæssige behandling af omsætning opstået fra visse typer af

transaktioner og begivenheder ud fra de rammer, der gælder i begrebsrammen. Derfor er IAS 18

også principbaseret og følger altså de principper, der er fastlagt i begrebsrammen.
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IAS 18 er gældende for omsætning hidrørende fra salg af varer, levering af tjenesteydelser samt

andres anvendelse af virksomhedens aktiver mod vederlag i form af renter, royalties og udbytte

(IAS 18.1). Som nævnt i afgrænsningen vil fokus være på salg af varer og ydelser.

2.1.2.1.2 Måling
Omsætningen fra både salg af varer og serviceydelser afgøres ud fra den aftale, der foreligger

mellem sælgeren og aftageren af varen/serviceydelsen, og skal måles til dagsværdien af det

modtagne eller tilgodehavende vederlag. Ved måling til dagsværdi skal der tages hensyn til

forhandlerrabatter og mængderabatter ydet af virksomheden, der således fragår i indregning af

omsætningen (IAS 18.9 og 10). Dagsværdien defineres i IFRS 13 – Måling af dagsværdi, som den

pris, der ville blive opnået ved salg af aktiv, eller betalt for at overdrage en forpligtelse i en

normal transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet (IFRS 13.9).

Såfremt der sælges på kredit, kan det aftalte vederlag bestå af både et finansieringsvederlag og

et vederlag for overdragelse af en given vare/serviceydelse. Dagsværdien skal beregnes ved

diskontering af de fremtidige pengestrømme fra vederlaget med en opgjort rente. Forskellen

mellem den aftalte pris og den opgjorte dagsværdi skal indregnes som renteindtægter over

løbetiden i overensstemmelse med IAS 39 (IAS 18.11).

2.1.2.1.3 Indregning
Overordnet set anvendes der 2 metoder til indregning af omsætning, produktionskriteriet og

leveringskriteriet. Metoderne er de typisk anvendte for hhv. levering af serviceydelser og salg af

varer. Indregningen af disse typer omsætninger gennemgås hver især nedenfor.

2.1.2.1.4 Salg af varer

Salg af varer omfatter varer produceret af virksomheden med henblik på salg og varer købt af en

detailhandler med henblik på videresalg, herunder også grunde eller anden fast ejendom (IAS

18.3). Der følger en række betingelser, der skal være overholdt, førend omsætning fra salg af

varer kan indregnes (IAS 18.14):

- Virksomheden har overført alle væsentlige risici og afkast, som knytter sig til

ejendomsretten til varerne,

- Virksomheden bibeholder ikke det fortsatte ledelsesmæssige engagement, som normalt er

forbundet med ejendomsret, eller kontrollen over de solgte varer.

- Indtægten kan måles pålideligt.
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- Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, forbundet med transaktionen, vil tilgå

virksomheden.

- Omkostninger, som er afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med transaktionen, kan

måles pålideligt.

Som det også er blevet nævnt ovenfor, er det i relation til den regnskabsmæssige behandling af

omsætning primært, hvornår omsætning kan/skal indregnes, som er problemstillingen. Det

kritiske punkt skal identificeres i relation til, hvornår indregning kan ske. Det er derfor især de 2

øverste punkter nævnt ovenfor, der er væsentlige i vurderingen af, hvornår der kan ske

indregning af omsætning.

I IAS 18 lægges der også fokus på selve transaktionen og risikoens overgang. Af IAS 18.15

fremgår, at vurderingen af, hvornår virksomheden har overført væsentlige risici og afkast

tillnyttet ejendomsretten til køber. Det nævnes, at dette oftest sker, idet ejendomsretten eller

besiddelsen overgår til køber. Dette bliver i regnskabsteorien benævnt leveringskriteriet, hvor

der altså sker indregning ved levering, da risikoen anses for overgået her. Dette er afspejlet

nedenfor i figur 1.

Figur 1

Kilde: Egen tilvirkning samt Elling, 2012, s. 305

Der kan dog være undtagelser alt efter, hvilke leveringsbetingelser den enkelte transaktion er

underlagt, der gør, at risikoens overgang sker før eller efter leveringen. Derimod må der ikke

ske indregning, hvis sælger på trods af levering stadig besidder væsentlige risici tilknyttet

ejendomsretten, fx såfremt sælger har en forpligtelse for utilfredsstillende opfyldelse, som ikke

er dækket af normale garantibestemmelser, eller at køber i kontrakten har adgang til at hæve

købet, og sælger er usikker på indtræden af den begivenhed, der kan udløse dette (IAS 18.16 a-

Ordremodtagelse Produktion Levering af varer Indbetaling

Risikoens overgang =
Indregning af
omsætning

Indregning af omsætning efter leveringskriteriet
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d). I disse tilfælde vil ovennævnte kriterie angående risikoens overgang ikke være opfyldt,

hvorfor der ikke må ske indregning.

2.1.2.1.5 Levering af tjenesteydelser

Levering af tjenesteydelser omfatter sælgers udførelse af en aftalt opgave over en aftalt

periode, hvilket kan være inden for et givent regnskabsår eller over flere. Da tjenesteydelserne

som nævnt kan udføres over mere end en regnskabsperiode, er udfordringen, i hvilken periode

omsætningen skal indregnes. Produktionskriteriet bruges i dette tilfælde, når der skal indregnes

omsætning fra ydelser.

Ved produktionskriteriet indregnes omsætningen løbende, som der udføres tjenesteydelser, og

udfaldet af transaktionen kan skønnes pålideligt. Når udfaldet kan skønnes pålideligt, skal

omsætningen indregnes i takt med produktionen (leveringen af tjenesteydelserne), dvs. ud fra

færdiggørelsesgraden (IAS18.20). I IAS 18.20 er der fastsat en række betingelser, der gælder

for, at udfaldet af en transaktion anses for at kunne skønnes pålideligt, og der derfor skal ske

indregning efter produktionskriteriet:

- Omsætningen kan måles pålideligt

- Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå

virksomheden

- Transaktionens færdiggørelsesgrad ved regnskabsårets afslutning kan måles pålideligt

- Omkostninger, som er afholdt i forbindelse med transaktionen og omkostninger forbundet

med at fuldføre transaktionen, kan måles pålideligt

Figur 2

Kilde: Egen tilvirkning samt Elling, 2012, s. 305

Ordremodtagelse
Produktion

Indbetaling

Indregning af omsætning
ud fra

færdiggørelsesgrad

Indregning af omsætning efter produktionskriteriet
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I figur 2 er det skitseret, at omsætningen skal indregnes løbende i takt med produktionen, dvs. jo

længere hen mod færdiggørelse man er. Færdiggørelsesgraden skal derfor vurderes, og ud fra

dette indregnes omsætning i den givne periode. ”Produktion” i figur 2 skal dermed ses som

værende en løbende proces, hvor der sker indregning efter færdiggørelsesgraden. Det kan ses

som betegnelse for, at der indregnes en indtægt svarende til den andel af de samlede

ressourcer, som er anvendt for at opnå indtægten (Fedders & Steffensen, 2012, s. 520).

Færdiggørelsesgraden kan opgøres på forskellig vis, herunder bl.a. undersøgelse af stadiet af

udførte arbejder, tjenesteydelser leveret i perioden som procentdel af de samlede

tjenesteydelser eller forholdet mellem afholdte omkostninger og de samlede skønnede

omkostninger, der skal afholdes ved levering af ydelsen. Det bliver i IAS 18 ikke behandlet

yderligere, hvorledes produktionskriteriet skal anvendes, men i stedet henvises til IAS 11, hvor

indregningskriterierne i al væsentlighed er de samme som ved indregning af tjenesteydelser.

Den overordnede indregning af omsætning efter denne standard vil blive gennemgået senere.

2.1.2.1.6 Indregning af elementer i kontrakter med flere elementer

IAS 18.13 omhandler transaktioner, hvor en given transaktion indeholder flere separate

identificerbare elementer. Dette kunne være en mobilpakke med en telefon samt tilhørende

mobilabonnement. Af IAS 18.13 fremgår, at når et produkts salgspris omfatter et identificerbart

serviceelement, der efterfølgende skal ydes, skal dette beløb udskydes og indregnes i

omsætningen over den periode, hvor tjenesteydelsen leveres. De separate elementer i

transaktionen skal altså identificeres og indregnes hver for sig. Omvendt skal de behandles og

indregnes samlet, hvis de enkelte bestanddele i 2 separate transaktioner er sammenhængende.

IAS 18 indeholder ikke videre bestemmelser for, hvorledes opdeling af en transaktion i flere

elementer skal foregå, eller hvordan allokeringen af prisen skal foretages til elementerne. Der

kan dog hentes inspiration fra FASB og det her udstedte fortolkningsbidrag EITF 00-21, der

formentligt kan benyttes i en lang række tilfælde under IFRS (Fedders & Steffensen, 2012, s.

529). Af denne amerikanske standard fremgår, at flere elementer i en kontrakt, eks. en vare og

ydelse, skal indregnes separat, såfremt de hver især har en stand alone-værdi for kunden,

værdien kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at ydelsen leveres på trods af eventuelle

returrettigheder mv. Hvis ikke dette er opfyldt, indregnes transaktionen som én samlet

transaktion (FASB, EITF 00-21.9 (a-c)). Allokeringen sker efter den relative størrelse af

dagsværdien på de enkelte elementer (Fedders & Steffensen, 2012, s. 530). Dette er ligeledes

tilfældet i det amerikanske fortolkningsbidrag, der indeholder flere eksempler, hvor denne
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metode anvendes (FASB, EITF 00-21.21). Efter IFRIC 13 nævnes også den relative dagsværdi

metode og desuden også residualmetoden. Dette vil blive specificeret senere.

2.1.2.2 IAS 11 – Entreprisekontrakter

2.1.2.2.1 Formål og definition

IAS 11 omhandler indregning af omsætning og omkostninger fra entreprisekontrakter.

Entreprisekontrakters art gør, at det tidspunkt, hvor aktiviteten med en sådan kontrakt startes,

og tidspunkt, hvor aktiviteten afsluttes, ofte er i forskellige regnskabsår. Dette gør, at det

primære i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling er, hvorledes transaktionsprisen

skal allokeres ud på disse år. Formålet med IAS 11 er derfor primært at foreskrive den

regnskabsmæssige behandling af dette (IAS 11).

Entreprisekontrakter bliver i IAS 11 defineret som en individuelt forhandlet kontrakt om anlæg,

opførelse eller bygning af et aktiv eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes

afhængige med hensyn til deres design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller

anvendelse.

Af definitionen nævnt ovenfor fremgår, at kontrakten skal være specifikt forhandlet med en

kunde om konstruktion/produktion. I forhold til fortolkningen af hvorledes kontrakten er

specifikt forhandlet kan hentes hjælp i fortolkningsbidraget IFRIC 15, hvorefter køber skal kunne

specificere de væsentlige strukturelle elementer forinden opførelsen/produktionen påbegynder,

eller køber skal være berettiget til at foretage ændringer (IFRIC 15.11). Hvis køber blot har

adgang til at ændre uvæsentlige elementer af kontrakten eller blot pris og betalingsbetingelser,

er transaktionen ikke omfattet af IAS 11, men i stedet af IAS 18 som salg af varer. Dette har

betydning for, hvornår indregning kan ske. Det er derfor vigtigt under de nugældende

standarder at identificere, hvilken standard transaktionen eller elementer i transaktionen er

underlagt.

2.1.2.2.2 Indregning og måling
Indregning af omsætning (og omkostninger) fra en entreprisekontrakt skal ske, når udfaldet af

denne kan skønnes pålideligt. Dette skal opgøres med udgangspunkt i færdiggørelsesgraden ved

årsafslutningen.

Der gælder i IAS 11.23 en række betingelser, der skal opfyldes, for at en fastpriskontrakts

udfald anses for at kunne skønnes pålideligt, og der dermed kan ske indregning efter

færdiggørelsesgraden. Disse betingelser er i al væsentlighed de samme som ved levering af
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serviceydelser som nævnt ovenfor under IAS 18, hvorfor disse ikke vil blive nævnt her. For

kostpris-plus-kontrakter, dvs. hvor kontraktsummen afhænger af afholdte omkostninger plus en

fastsat avance, anses udfaldet af entreprisekontrakten for at kunne opgøres pålideligt, hvis det

er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med entreprisekontrakten vil tilgå

virksomheden, og omkostningerne knyttet til kontrakten klart kan identificeres og måles

pålideligt, uanset om de specifikt skal godtgøres af kunden.

Når udfaldet kan skønnes pålideligt, skal omsætning indregnes ud fra færdiggørelsesgraden,

hvilket også benævnes som produktionskriteriet. Ud fra dette princip indregnes opsætning i det

regnskabsår, hvor arbejdet er udført (IAS 11.25 og 26). Færdiggørelsesgraden kan opgøres på

den måde, der måler det udførte arbejde pålideligt, herunder andelen af afholdte omkostninger

ud af de totale forventede omkostninger, undersøgelse af stadiet af udførte arbejder eller den

fysisk færdiggjorte del af entreprisen (IAS 11.30).
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2.1.2.3 Opsamling – indregning efter de nugældende standarder
Figur 3

Kilde: Egen tilvirkning samt KPMG, 2010, s. 11

2.1.3 IFRS 15 – Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder
I 2014 kom IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers efter flere års udarbejdelse. Den

skal erstatte alle nuværende omsætningsstandarder, således at omsætning fra kontrakter med

kunder behandles efter én standard. Oprindeligt skulle den træde i kraft pr. 1. januar 2017, men

dette blev senere udskudt til 1. januar 2018, da det blev vurderet, at regnskabsaflæggerne ikke

kunne nå at implementere ændringerne i deres systemer mv. Den nye standard skal forbedre

sammenligneligheden og værdien af årsregnskaber aflagt efter IFRS og ligeledes konvergere

med aflæggelse efter US GAAP (IFRS 15.IN1-4).

Oversigt over indregning og måling af omsætning efter de nugældende standarder

Step 2: Alloker
vederlaget

Dagsværdi (IFRIC 13):
- Relativ dagsværdimetode
- Residualmetoden

Entreprise-
kontrakter (IAS
11)

Levering af ydelser
(IAS 18)

Salg af varer
(IAS 18)

Separate komponenterStep 1:
Identificer komponen-
ter i kontrakten

Step 3:
Indregn omsætning

Entreprise-
kontrakter
(IAS 11)

Levering af
ydelser (IAS
18)

Salg af varer
(IAS 18)

Væsentlige
risici og fordele
samt kontrol
overdrages  på
en gang

Væsentlige risici
og fordele samt
kontrol overdrages
løbende (IFRIC 15)

Ved eller efter
levering (IAS 18.14)

Kan udfaldet af
transaktionen
skønnes pålideligt?
(IAS 18.20 og IAS
11.22)

Indregn
omsætning ud
fra færdiggørel-
sesgraden (IAS
18.20 og IAS
11.22)

Indregn kun afholdte
omkostninger hvis
sandsynligt at de kan
genvindes (IAS 18.26
og IAS 11.32)

JaNej
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2.1.3.1 De 5 trin for indregning og måling af omsætning
Kerneprincippet i IFRS 15 er, at en aflæggende virksomhed skal indregne omsætning med et

beløb, som virksomheden forventer at modtage, og som afspejler overdragelsen af varer eller

tjenesteydelser til kunder i forbindelse med et salg (IFRS 15.2).

IFRS 15 fokuserer på ét enkelt aktiv - kontrakten med kunden. Standarden omfatter omsætning

fra alle typer af kontrakter med kunder. Dog er der enkelte kontrakttyper, der er omfattet af

andre standarder, og derfor falder uden for omfanget af IFRS 15. Dette gælder

leasingkontrakter, hvor IFRS 16 finder anvendelse, forsikringskontrakter, hvor IFRS 4 gælder,

samt kontrakter om finansielle instrumenter, der er omfattet af IFRS 9 (IFRS 15.5 a-c).

Derudover vil renteindtægter og udbytter, som i dag er omfattet af IAS 18, ikke længere være

omfattet af omsætningsstandarden. I stedet er disse indarbejdet og omfattet af IAS 39/IFRS 9.

IFRS 15 er bygget op omkring kontrakten med kunden og en 5-trins model for indregning og

måling af omsætning. Disse kan ses i figuren nedenfor, og vil blive gennemgået enkeltvis i de

følgende delafsnit.

Figur 4

Kilde: Egen tilvirkning

2.1.3.1.1 Identificer kontrakt med kunden
Som nævnt ovenfor er udgangspunktet i IFRS 15 kontrakten med kunden. Første trin i modellen

er identifikation af kontrakten indgået med kunden. Enhver kontrakt, der giver juridiske

rettigheder og forpligtelser, falder inden for standarden, uanset om de er skriftlige, mundtlige
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eller ligger implicit i virksomhedens normale forretningspraksis. I Basic for Conclusions bliver det

tydeliggjort, at der skal være juridisk gældende rettigheder og forpligtelser, før kontrakten er

gældende i relation til IFRS 15 (IFRS 15.BC323).

En kontrakt bliver efter IFRS 15.10 defineret som en aftale mellem 2 eller flere parter, som

skaber juridiske rettigheder og forpligtelser. En kontrakt kan både være uden en bestemt

tidsperiode, hvor den kan opsiges eller ændres af begge parter på ethvert tidspunkt, og kan også

være en kontrakt, der automatisk bliver forlænget fra en periode til periode. Standarden skal

anvendes i den periode, hvor kontrakten for begge parter har juridisk bindende rettigheder og

forpligtelser (IFRS 15.11).

For at der ikke opstår tvivl ift., hvorvidt en kontrakt falder inden for standarden, gælder en

række betingelser, som hjælper med at bestemme, hvorvidt og hvornår en kontrakt med en

kunde er inden for omfanget af standarden. Disse betingelser skal være opfyldt ved indgåelse af

kontrakten og skal, såfremt de er dette, ikke revurderes efterfølgende, medmindre der er

indikationer på væsentlige ændringer (IFRS15.14). Følgende betingelser skal være opfyldt for, at

en kontrakt ligger inden for standarden (IFRS 15.9):

- Parterne har godkendt kontrakten og har intentionen om at opfylde deres forpligtelser

- Parternes rettigheder til overdragelse af varer eller serviceydelser kan identificeres

- Betalingsbetingelserne kan identificeres

- Kontrakten har kommerciel substans

- Det er sandsynligt, at virksomheden vil modtage betaling for de overdragne varer eller

ydelser

Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan kontrakten ikke indregnes som omsætning

efter IFRS 15. I så fald må det løbende vurderes, hvorvidt kontrakten overholder betingelserne

og derfor skal indregnes som omsætning. Hvis kontrakten ikke opfylder betingelserne, men der

er modtaget betaling fra kunden, må det indregnes som omsætning, hvis der enten ikke er flere

leveringsforpligtelser, og hele det aftalte beløb er blevet betalt og ikke kan refunderes, eller hvis

kontrakten er blevet opsagt, og der er sket betaling af hele beløbet, og dette kan ikke

refunderes (IFRS 15.14 og 15).

Værd at bemærke er, at en væsentlig ting i vurderingen af sandsynligheden for at modtage

betaling fra kunden er en vurdering af kundens kreditrisiko. Den forventede betaling kan godt

3 BC er i IFRS 15 udtryk for Basic for Conclusions.
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vurderes til værende lavere end kontraktprisen, og stadig være omfatter af IFRS 15, såfremt

virksomheden eksempelvis forventer at give et nedslag (IFRS 15.9 e).

Vurderingen af en kontrakt, herunder om den opfylder betingelserne nævnt ovenfor for at være

omfattet af IFRS 15, men ligeledes indholdet i selve kontrakten, skal ske på et individuelt

niveau. Det vil sige, at en virksomhed skal vurdere og indregne den enkelte kontrakt. Dog

tillades det, at standarden anvendes på en portefølje af enslydende kontrakter og

leveringsforpligtelser, når disse har ens karakteristika, og virksomheden forventer, at

anvendelsen af standarden på hele porteføljen i al væsentlighed giver samme udfald som var

den anvendt på hver enkelt kontrakt (IFRS 15.4). Dette giver mulighed for virksomheder med en

større portefølje af ensartede kundekontrakter at anvende standarden samlet på disse.

2.1.3.1.1.1 Ændringer til kontrakt
IFRS 15 indeholder forholdsvis gennemgående regler for, hvorledes håndtering af ændringer til

kontrakter skal behandles. En kontraktændring er efter IFRS 15.18 en ændring af omfanget

og/eller prisen i den indgåede kontrakt. Der er tale om en gældende ændring, når begge parter

har godkendt ændringen, som enten giver nye eller ændrer eksisterende rettigheder og

forpligtelser.

En ændring til en kontrakt kan behandles på 3 måder afhængig af indholdet og ændringen til

kontrakten.

En ændring til en kontrakt skal behandles som en separat kontrakt, hvis følgende forhold er til

stede (IFRS 15.20 a og b):

- Omfanget af kontrakten øges, da der tillægges varer eller serviceydelser til den eksisterende

kontrakt, og disse er særskilte fra den eksisterede kontrakt (de tillagte varer eller

serviceydelser er distinct)

- Prisen for de tillagte varer eller ydelser tilgår kontraktprisen med et beløb, der afspejler

disses stand alone-salgspriser for tilsvarende varer eller ydelser.

Essensen i disse krav er, at hvis ændringen skal behandles som en separat kontrakt, kræver det,

at de varer eller ydelser, der tillægges, er særskilte fra de i kontrakten allerede omfattede, og

de tilgåede varer eller ydelser indgår med en pris, der svarer til deres stand alone-salgspris, hvis

de blev solgt selvstændigt. Den oprindelige kontrakt bliver således ikke påvirket, såfremt

ændringen ses som en separat kontrakt, og den allerede indregnede omsætning bliver ikke

påvirket. Det er kun ændringer, der tilføjer særskilte (distinct) varer eller serviceydelser, som
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kan ses som en separat kontrakt. Såfremt der sker en reduktion eller ændring i indholdet af den

eksisterende kontrakt, kan det naturligt ikke anses som en separat kontrakt, men i stedet som

en ændring til den eksisterende kontrakt.

Såfremt en/begge af ovenstående kriterier ikke er overholdt, skal kontrakten ikke behandles

som en separat kontrakt, men i stedet som en ændring til den eksisterende kontrakt. Dette kan

have forskellig regnskabsmæssig betydning afhængigt af, hvilken af de 2 scenarier i IFRS15.21,

og som beskrevet nedenfor, der passer bedst på situationen.

Såfremt de tilbageværende (ikke-indregnede) varer eller serviceydelser før eller ved en

kontraktændring er særskilte fra de til køber allerede overdragne varer eller ydelser, skal

ændringen behandles som en opsigelse af den gamle kontrakt og indgåelse af en ny. Den

omsætning, der allerede er indregnet for de varer eller serviceydelser, for hvem kontrollen er

overdraget til køber, bliver ikke ændret. I stedet bliver den tilbageværende del af den originale

kontrakt og ændringen behandlet sammen ved at allokere den tilbageværende (ikke-indregnede)

del af betalingen ud til de resterende leveringsforpligtelser (IFRS 15.21(a)).

Den anden situation er, hvis de tilbageværende varer eller serviceydelser efter

kontraktændringen ikke er særskilt fra de varer eller serviceydelser, hvor kontrollen af disse

allerede er overdraget. I dette tilfælde udgør de en del af en enkelt leveringsforpligtelse, som er

delvist opfyldt ved tidspunktet for kontraktændringen. I så fald skal kontraktændringen

behandles som om den var en del af den originale kontrakt. Derved skal den allerede indregnede

omsætning justeres, således at denne reflekterer den betydning, som ændringen har på

transaktionsprisen, og hvor meget der skal allokeres til de allerede overdragne varer eller

serviceydelser (IFRS 15.21(b)).

Der kan ligeledes være en situation, hvor en ændring skal behandles som en kombination af de 2

ovennævnte, hvor der altså både sker en justering af den eksisterende kontrakt og en oprettelse

af en ny (EY, 2015a, s. 37).

Behandlingen af en kontraktændring opsummeres i nedenstående figur:
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Figur 5

Kilde: Egen tilvirkning

2.1.3.1.2 Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten
Næste step er at identificerer de varer og ydelser, der er omfattet af kontrakten. Når varer og

ydelser omfattet af kontrakten er identificeret, skal det vurderes, hvilke varer og serviceydelser

(eller en gruppe af ensartede varer eller serviceydelser) der udgør separate

leveringsforpligtelser. En leveringsforpligtelse er en forpligtelse til at levere en særskilt vare

eller ydelse til kunden. En kontrakt kan indeholde flere særskilte leveringsforpligtelser, fx når en

televirksomhed sælger et mobilabonnement sammen med en telefon.

En vare eller ydelse (eller gruppe af ensartede varer eller serviceydelser) udgør en separat

leveringsforpligtelse, når disse kan adskilles fra andre leveringsforpligtelser i kontrakten, dvs. de

er særskilte (distinct) (IFRS 15.22). En vare eller serviceydelse er særskilt (distinct), når den

opfylder følgende betingelser (IFRS 15.27a og b):

- Kunden får værdi af varen eller serviceydelsen, enten alene eller i kombination med andre

varer og serviceydelser, som er til rådighed for kunden (dvs. varen eller serviceydelsen er i

stand til at være adskilt/særskilt (distinct))4.

4 En vare eller ydelse anses for at være til rådighed for kunden, når denne sælges separat af enten virksomheden selv
eller en konkurrent, eller er en ressource, som kunden allerede har fået overdraget fra virksomheden (IFRS 15.28).

Tilføjer ændringen varer eller ydelse til kontrakten, som er særskilte og indgår
med deres stand-alone salgspris?

De nye varer eller
ydelser skal behandles

som en separat
kontrakt

Ved ændringen, er de
tilbageværende varer eller

ydelser særskilte fra de
allerede leverede?

Opdater transaktionstrisen og
færdiggørelsesgraden for den separate

leveringsforpligtelse (Ændringen
indregnes ud fra kumulativ catch-up basis)

Alloker den resterende transaktionspris
til de tilbageværende varer eller ydelser

(transaktionsprisen for
leveringsforpligtelser allerede opfyldt

ændres ikke)

Både opsigelse af ny
kontrakt og indgåelse
af ny samt ændring til
eksisterende kontrakt

Ja

Nej

Nej

Ja Ja og nej
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- Virksomhedens forpligtelse til at overdrage kontrollen af varen eller levere serviceydelsen til

kunden kan identificeres separat fra andre forpligtelser i kontrakten (dvs. forpligtelsen til at

levere varer eller serviceydelser er særskilte inden for kontrakten).

I forhold til den første betingelse anses en kunde for at få værdi af varen eller serviceydelsen,

hvis man kan drage en økonomisk fordel ved, at det kan bruges, forbruges eller sælges til mere

end scrapværdien (IFRS 15.28).

I den anden betingelse skal forpligtelsen til at overdrage varer eller levere serviceydelser kunne

identificeres separat fra andre forpligtelser. I denne vurdering kan der bl.a. lægges vægt på

omfanget af integration af varen eller ydelsen med andre varer eller ydelser omfattet af

kontrakten, i hvor høj grad en vare eller ydelse skal tilpasses til andre varer eller ydelser, og

ligeledes den rækkefølge hvori forpligtelsen opfyldes, hvis det fx ikke er muligt for kunden at

anvende varen eller ydelsen, førend andre varer eller ydelser inden for kontrakten er overdraget

(IFRS 15.29(a-c) samt Deloitte, 2014, s. 4-5).

Såfremt en vare eller ydelse ikke vurderes til at være særskilt, skal virksomheden kombinere

varen eller ydelsen med andre vare eller ydelser i kontrakten, indtil der kan identificeres et bundt

af vare eller ydelser som er særskilt. Dette kan i nogle tilfælde føre til, at alle varer eller ydelser

omfattet af en kontrakt vurderes til at være én leveringsforpligtelse (IFRS 15.30).

En separat leveringsforpligtelse kan foruden særskilte varer og serviceydelser bestå af en serie

af særskilte, men ensartede varer eller tjenesteydelser, der altså betragtes som én enkelt

leveringsforpligtelse. Dette dog kun såfremt hver enkelt vare eller serviceydelse, der ligger som

forpligtelse i kontrakten, opfylder kriterierne for indregning af leveringsforpligtelser over tid

(paragraf 35 i IFRS 15), samt at samme metode for at opgøre færdiggørelsesgraden for hver

vare eller serviceydelse ville blive anvendt, efter paragraf 39-40 i IFRS 15 (IFRS 15.23a-b)5.

2.1.3.1.3 Fastlæg transaktionsprisen
Virksomheden skal opgøre værdien af det vederlag, som den kan forventes at være berettiget til

for overdragelse af varer eller levering af ydelser omfattet af kontrakten. Vederlaget omfatter

ikke beløb indsamlet for tredjemand, herunder fx skatter og afgifter (IFRS 15.47). Vederlaget

skal reflektere det beløb, som virksomheden har rettighed til under kontrakten, og dermed skal

5 Et eksempel på en serie af varer eller ydelser, der kan adskilles (distinct), men som er meget ensartede, er et
lønbureaus månedlige behandling af løn. Kontrakten løber over et givent antal år, men der leveres en ydelse hver
måned, hvilke kan adskilles. Da det er ensartede ydelser, anses de som én separat leveringsforpligtelse.
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der ikke estimeres ud fra sandsynligheden for ophævelser, fornyelser eller ændringer til

kontrakten (IFRS15.49).

Vederlaget kan både være fastsat ved kontraktindgåelse, være variabelt eller have en

kombination af begge ting. Et variabelt vederlag kan eksempelvis forekomme grundet rabatter,

returneringsret, bonus, loyalitetsprogrammer mv. (IFRS 15.51).

I de tilfælde hvor transaktionsprisen er fast, er det relativt nemt at fastlægge transaktionsprisen.

Men der kan være andre forhold i en kontrakt, som der skal tages højde for, og som gør, at

transaktionsprisen må estimeres, hvilket naturligt er mere usikkert, herunder eks. variabelt

vederlag (IFRS 15.48).

2.1.3.1.3.1 Variable vederlag
Transaktionsprisen reflekterer en virksomheds forventede modtagelse af betaling for de

leverede varer eller ydelser. Når der i et vederlag for overdragne varer eller leverede ydelser

indgår et variabelt element, skal dette vederlag estimeres ud fra, hvad virksomheden kan

forvente at modtage som betaling for de overdragne varer eller leverede ydelser.

Det er vigtigt at identificere et eventuelt variabelt vederlag. Det variable vederlag kan fremstå

meget klart i kontrakten, hvor det er tydeligt, at transaktionsprisen har et variabelt element. Der

kan ligeledes foreligge et element af variabelt vederlag, selvom der af kontrakten fremgår en

fast pris. Dette kunne eksempelvis være, hvis en virksomhed sælger en service og får betaling

herfor, men kunden kan få sine penge tilbage, hvis denne er utilfreds (IFRS 15.BC191). Variabelt

vederlag foreligger ligeledes hvor virksomheden forventer at give et prisnedslag (IFRS 15.52)

Mens forventede prisnedslag skal afspejles i transaktionsprisen, skal kreditrisiko ikke tages med i

estimatet. Således skal tab på debitorer altså ikke afspejles i omsætningen. Dette skal fremgå

som en omkostning (IFRS 15.BC261). Hvis man allerede ved kontraktindgåelse ved, at der er en

stor kreditrisiko, og man ikke kan forvente at modtage hele betalingen, skal det overvejes, om

kontrakten overhovedet kan indregnes, idet det efter IFRS 15.9(e) skal være sandsynligt, at

virksomheden vil modtage betalingen for den leverede vare eller ydelse.

Når transaktionsprisen skal estimeres, skal der enten anvendes den forventede værdis metode

(expected value), hvilket er den vægtede sum af sandsynligheden for de mulige beløb, eller mest

sandsynlige metode (most likely), hvor det er det mest sandsynlige beløb af de mulige udfald,

der anvendes (IFRS 15.53). Det er den metode, der bedst estimerer transaktionsprisen i den
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givne situation, der skal anvendes, og den valgte metode skal anvendes for hele den givne

kontrakt.

En kontrakt kan give kunden ret til at refundere, det kunne fx være såfremt man har ret til at

refundere det leverede inden for en måned, hvis man er utilfreds. Der skal indregnes som

omsætning den betaling, som man forventer at modtage for opfyldelse af leveringsforpligtelse.

Den indregnede omsætning skal ikke indeholde det beløb, som man forventer, at man ikke er

berettiget til som følge af kundens udnyttelse af returretten. Der skal desuden indregnes en

returneringsforpligtelse, der måles som den del af det modtagne, eller tilgodehavende beløb,

som man ikke forventer at være berettiget til. Derudover skal der indregnes et aktiv, som

afspejler det, man forventer at få retur. Det er ikke tilladt rent præsentationsmæssigt at

modregne refunderingsforpligtelsen med det indregnede aktiv (IFRS 15.B20-B27).

2.1.3.1.3.2 Begrænsninger vedrørende skøn af de variable elementer
Når det variable vederlag er estimeret i transaktionsprisen, er der i standarden indarbejdet nogle

begrænsninger for, hvad der må indregnes af dette. Da det estimerede variable vederlag er sket

ud fra et skøn, skal der ske en vurdering af dette skøn. Der gælder derfor nogle begrænsninger,

som er indarbejdet, for at undgå, at der indregnes omsætning, førend der er tilstrækkelig

sikkerhed for, at det indregnede rent faktisk realiseres i form af betaling (EY, 2015a, s. 77).

For at kunne inkludere det variable beløb i transaktionsprisen skal virksomheden i sin vurdering

af skønnet konkludere, at det er meget sandsynligt (highly probable), at der ikke senere sker en

væsentlig tilbageførsel af den allerede indregnede omsætning fra kontrakten (IFRS 15.56). I

denne vurdering skal virksomheden både tage sandsynligheden og størrelsen af effekten på

tilbageførslen med i denne vurdering.

Hvis det vurderes, at det er meget sandsynligt, at der sker en tilbageførsel af indregnet

omsætning, skal virksomheden kun indregne den del, hvor det stadig er meget sandsynligt, at

der ikke sker en tilbageførsel.

2.1.3.1.3.3 Væsentligt finansieringselement i transaktionsprisen
I transaktionsprisen skal der tages højde for et eventuelt finansieringselement, der afspejler den

tidsmæssige værdi af penge. Et eventuelt finansieringselement må ikke indregnes som

omsætning, idet transaktionsprisen udelukkende skal afspejle det, som en kunde ville have betalt

for en vare eller ydelse, hvis kunden betalte kontant (IFRS 15.61). Der gælder en praktisk regel,

idet virksomheder i kontrakter, hvor der går et år eller derunder mellem perioden for
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overdragelse af kontrollen eller levering af ydelse, og til virksomheden modtager betalingen,

ikke skal tage hensyn til et eventuelt finansieringselement i transaktionsprisen (IFRS 15.63).

2.1.3.1.4 Alloker transaktionsprisen til leveringsforpligtelserne i kontrakten
Efter de separate leveringsforpligtelser er identificeret, og transaktionsprisen er fastlagt, skal

den fastlagte transaktionspris allokeres ud på de særskilte leveringsforpligtelser. Formålet med

dette er at allokere transaktionsprisen ud på de enkelte leveringsforpligtelser med et beløb, der

afspejler den betaling, som virksomheden kan forvente at modtage for at overdrage varer eller

ydelser og dermed opfylde leveringsforpligtelsen (IFRS 15.73).

Allokeringen skal foretages ved kontraktindgåelse ud fra den relative stand alone-salgspris for

de særskilte varer eller ydelser, der er i hver leveringsforpligtelse under kontrakten (IFRS

15.76). Dette betyder, at en eventuel rabat bliver fordelt forholdsmæssigt ud på de enkelte

leveringsforpligtelser under kontrakten.

Stand alone-salgsprisen er den pris, som virksomheden ville sælge varen eller ydelsen til, hvis

den var solgt separat til en kunde. Efter IFRS 15.77 er det bedste bevis for stand alone-

salgsprisen den observerbare pris ved salg af varen eller ydelsen separat i lignende

transaktioner. Her kan prisen altså observeres direkte. Hvis stand alone-salgsprisen ikke kan

observeres direkte, skal den estimeres ud fra al tilgængelig information, og sådan, at

allokeringen af transaktionsprisen til den enkelte leveringsforpligtelse afspejler den betaling,

som virksomheden kan forvente at modtage for opfyldelse af leveringsbetingelsen (IFRS 15.78).

Metoder til at estimere stand alone-salgsprisen kan efter IFRS 15.79 være:

- Justeret markedsvurderingsmetode. Med denne metode evalueres markedsprisen for

sammenlignelige varer eller ydelser. Virksomheden evaluerer markedet, den opererer i, og

vurderer, hvad kunderne er villige til at betale for varen eller ydelsen.

- Kost-plus-metoden. Her estimeres virksomhedens forventede omkostninger og tillægges en

passende margin for varen eller ydelsen.

- Residual-metoden. Virksomheden tager totaltransaktionsprisen og fratrækker de

observerbare stand alone-salgspriser fra de andre varer eller ydelser i kontrakten, og

dermed er residualet heraf den estimerede salgspris for varen eller ydelsen, der estimeres.

Anvendelse af residual-metoden kan kun finde sted, hvis virksomheden enten sælger den

samme vare eller ydelse til forskellige kunder og til mange forskellige priser (dvs. meget
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variable priser), eller hvis virksomheden ikke har etableret en pris for varen eller ydelsen, og

denne ikke tidligere har været solgt til en stand alone-salgspris (IFRS 15.79).

Såfremt summen af stand alone-salgspriserne for de varer eller ydelser, der ligger under

kontrakten, overstiger den aftalte transaktionspris, anses der for at være givet en rabat i

kontrakten. Denne rabat skal i de fleste tilfælde fordeles forholdsmæssigt til alle

leveringsforpligtelser i kontrakten. Der skal dog i visse tilfælde kun indregnes rabat til en eller

flere bestemte, men ikke alle, leveringsforpligtelser i kontrakten, såfremt bestemte betingelser

er opfyldt. Disse betingelser fastsætter, at der kun skal allokeres rabat til en eller flere bestemte

leveringforpligtelser, hvis varerne/ydelserne i den/disse leveringsforpligtelser normalt sælges

særskilt med rabat, og denne rabat svarer til den rabat der gives i kontrakten (IFRS 15.82).

2.1.3.1.5 Indregning af omsætning ved opfyldelse af leveringsforpligtelser
Når der er fastlagt en transaktionspris, og denne er allokeret ud på de identificerede separate

leveringsforpligtelser, skal der ske indregning af omsætning, når eller i takt med at

virksomheden opfylder leveringsforpligtelserne.

Opfyldelse af leveringsforpligtelserne sker ved overdragelse/levering af den aftalte vare eller

ydelse til kunden. En vare/ydelse anses efter IFRS 15.31 for overdraget, når kontrollen er

overgået til kunden. Det er således ved dette kritiske tidspunkt, at leveringsforpligtelsen kan

anses for opfyldt, og omsætning skal indregnes.

Ved kontrol forstås muligheden for at bestemme brugen af aktivet og i alt væsentlighed få alle

de resterende fordele af dette aktiv. Varer eller ydelser er et aktiv, når de er modtaget og

anvendt. Fordele ved et aktiv skal forstås som værende de potentielle pengestrømme, som

virksomheden enten direkte eller indirekte kan modtage eller spare (IFRS 15.33a-f).

Ved kontraktindgåelsen skal virksomheden vurdere, hvorvidt den opfylder

leveringsforpligtelserne over tid eller på et bestemt tidspunkt.

2.1.3.1.5.1 Leveringsforpligtelser opfyldt over tid
En virksomhed overdrager kontrollen af en vare eller ydelse over tid (og dermed opfylder

leveringsforpligtelsen over tid), hvis én af følgende betingelser er opfyldt (IFRS 15.35):

- Kunden modtager og forbruger fordelene ved virksomhedens udførelse samtidig med, at

virksomheden udfører dette – et eksempel er en kontrakt angående ugentlig

rengøringsservice, hvor kunden modtager og forbruger fordelen samtidig med, at

virksomheden udfører den.
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- Virksomhedens udførelse skaber eller forbedrer et aktiv, som kontrolleres af kunden –

kontroldefinitionen er den som fremgår i IFRA 15.33, som er beskrevet ovenfor i dette

afsnit.

- Virksomhedens udførelse skaber ikke et aktiv med en alternativ anvendelse for

virksomheden, og virksomheden har den juridiske ret til betaling for arbejdet udført til dato.

Efter IFRS 15.36 har et aktiv skabt af virksomheden ikke alternativ anvendelse, hvis

virksomheden er kontraktligt bundet fra dette, eller hvis virksomheden rent praktisk er

forhindret i at anvende aktivet alternativt ved dens nuværende stand. Denne vurdering skal

laves ved kontraktindgåelsen. I forhold til kravet om, at virksomheden har ret til betaling for

arbejde udført til dato, skal beløbet skal svare nogenlunde til salgsprisen for dette arbejde

(IFRS 15.B9).

Leveringsforpligtelser udført over tid skal indregnes ud fra målingen af færdiggørelsesgraden af

leveringsforpligtelsen. Formålet med dette er at afspejle virksomhedens udførelse i relation til

overdragelse af kontrollen af varen eller ydelsen til kunden. Der skal anvendes en enkelt metode

for måling af færdiggørelsesgraden, og denne skal anvendes konsistent ved lignende situationer

og leveringsforpligtelser.

Metoder, der kan anvendes til måling af færdiggørelsesgraden, omfatter bl.a. undersøgelser af

udførelsesgraden til dato, milepæle opnået, medgået tid, ressourcer forbrugt, andelen af

afholdte omkostninger i forhold til totalestimerede omkostninger, afholdte arbejdstimer mv. Der

er i standarden medtaget forslag til metoder, der kan anvendes i Appendix B, afsnit B14-B19.

2.1.3.1.5.2 Leveringsforpligtelse er opfyldt på et tidspunkt
Såfremt leveringsforpligtelsen ikke opfyldes over tid, bliver den opfyldt på et enkelt tidspunkt

(IFRS 15.38). Bestemmelsen af dette kritiske tidspunkt for, hvornår kontrollen er overgået til

kunden, skal tage udgangspunkt i kravene beskrevet øverst i dette afsnit, efter IFRS 15.31-34,

herunder at kontrollen overgår til kunden, når denne bestemmer over brugen samt har ret til alle

de væsentlige fordele ved aktivet.

3 Analyse

Ovenfor er der foretaget en gennemgang af henholdsvis de nugældende regler for indregning af

omsætning samt efter IFRS 15 standarden, der træder i kraft senest fra 1. januar 2018. For at

besvare problemformuleringen vil der i dette afsnit blive anvendt den viden om standarderne

opnået i afsnittet ovenfor til at analysere behovet for en ny standard for indregning af



32

omsætning, samt hvilke forskelle der kommer med IFRS 15. Denne viden og analyse vil så

endelig blive anvendt til at analysere, hvilken betydning IFRS 15 får for indregning af omsætning

i telebranchen.

3.1 Hvorledes er der behov for en ny regnskabsstandard for indregning og
måling af omsætning

Formålet med denne analyse er at opnå en forståelse for baggrunden for at udarbejde en ny

standard, herunder hvorfor der er behov for en sådan, og dermed også hvad formålet med IFRS

15 er. Dette gøres ved at se på de ulemper, der er ved de nuværende standarder for at få en

forståelse for de argumenter, der er for at udvikle IFRS 15. Dette skal underbygge de senere

analyser af forskellene fra de nugældende standarder til IFRS 15, idet en forståelse af behovet

og formålet med en ny regnskabsstandard også giver en forståelse for, hvilke ting man har

forsøgt at ændre/forbedre med den nye standard, og dermed hvilke forskelle der er til de gamle

standarder.

3.1.1 Det generelle formål med en ny standard

Siden 2002 har IASB, der står bag de internationale regnskabsstander, IFRS, arbejdet sammen

med den tilsvarende organisation i USA, FASB (Financial Accounting Standards Board), om at

konvergere de internationale og amerikanske standarder, således sammenligneligheden og

dermed brugbarheden samt værdien af regnskaber øges. Målet er et sæt af globale stander af

høj kvalitet (IASB u.d).

Indregning af omsætning har i mange år været et af de projekter, som man har arbejdet på i

forbindelse dette konvergensprojekt. Allerede i 2008 var man i gang med den nye standard, og

sendte således et Discussion Paper6 ud angående projektet om en fælles standard. Dette DP

adresserer bl.a. behovet for en fælles standard, og de svagheder der er med de nugældende

regnskabsstandarder (IASB, 2008, s. 7).

I IASB’s DP fremhæver man selv nogle af svaghederne ved de nugældende standarder, hvoraf

IAS 18 og 11 er de 2 primære standarder. Ifølge IASB er disse nugældende standarder ligesom

IFRS 15 princip baseret, men indeholder meget begrænset vejledning for anvendelse af disse

principper på mere komplekse regnskabsmæssige problemstillinger ved indregning af

omsætning. Derfor er behandling af de komplekse transaktioner også svært efter disse

standarder.  Derudover er de 2 standarder inkonsistente, og principperne i disse er ikke det, der

er formålet efter Begrebsrammen (IASB, 2008, s. 7).

6 Dette vil i resten af afhandlingen benævnes med forkortelsen DP.
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Svaghederne i de nugældende standarder kan ses ved, at man løbende fra IASB’s side har

udsendt fortolkningsbidrag til standarderne, idet der blev efterspurgt vejledning for indregning

af forskellige elementer af omsætning. Heraf kan nævnes SIC-31 fra 2001, IFRIC 13 fra 2007,

IFRIC 15 fra 2008 og IFRIC 18 fra 2009. Man har altså løbende måtte sande, at de to primære

standarder ikke har indeholdt nok vejledning ift. den regnskabsmæssige behandling af mere

komplekse transaktioner, og derfor måtte der komme løsninger på dette i form af

fortolkningsbidrag. Dette er bl.a. en af bevæggrundene til projektet om én ny fælles standard for

indregning af omsætning, hvilket skal komme med IFRS 15 (IFRS 15.IN4-6).

Idet omsætning er et væsentligt element i regnskabet, og har stor interesse blandt

regnskabsbrugere, og ligeledes er et nøgleelement i nøgletal og analyser af virksomheders

finansielle rapporteringer, er det ligeledes vigtigt og afgørende at have en standard, hvorfra

virksomheder konsistent og sammenligneligt indregner omsætning. Dette ligger også i

begrebsrammens niveau 2, kvalitative egenskaber, hvor en af de fundamentale egenskaber her

er validitet, hvilket yderligere bliver forstærket af egenskaber som sammenlignelighed og

konsistens (Elling, 2012, s. 197 og 204).

 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, der blev udstedt I 2014, hvortil der

efterfølgende er lavet en række mindre ændringer, er resultatet af projektet omkring en fælles

konvergeret standard for indregning og måling af omsætning fra kontrakter med kunder.

Nedenfor vil blive gennemgået nogle af de svagheder der er med de nugældende standarder og

dermed det forbedringsgrundlag, som IFRS 15 bygger på.

3.1.2 Mangel på vejledning om indregning og måling af særlige omsætningselementer

Som tidligere nævnt er en af årsagerne til, at man har igangsat projektet omkring den nye

omsætningsstandard, at de nuværende ikke indeholder nok vejledning. Dette gælder især

vejledning angående den regnskabsmæssige behandling af kontrakter med mere end en enkelt

vare eller ydelser, dvs. kontrakter med flere elementer.

Der er i IAS 18 kun meget begrænset vejledning i, hvorledes kontrakter med flere elementer skal

behandles. I IAS 18.13 lyder det, at det i visse tilfælde er nødvendigt at anvende

indregningskriterierne på en enkelt transaktions separate identificerbare elementer for at

afspejle indholdet af transaktionen (IAS 18.13). Der behandles ikke yderligere i standarden,

hvorledes denne opdeling i separate elementer skal foretages. Ifølge det nævnte Discussion

Paper fra 2008 gør denne manglende vejledning, at nogle virksomheder under IAS 18 først
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indregner omsætning for en flerelements kontrakt ved levering af det første element, såfremt

alle elementer er solgt samlet. Andre indregner derimod omsætning for alle elementerne, når

det sidste element leveres (IASB, 2008, s. 19-20).

Ligeledes er der i IAS 18 ingen vejledning om, hvorledes omsætningen fra elementer i en flere-

elements kontrakt skal allokeres. Her må virksomhederne se andre stede hen for at fortolke

reglerne. I IFRIC 13 bliver der nævnt 2 metoder, som kan anvendes (EY, 2015a, s. 104-105).

Den manglende vejledning har dog ligeledes fået nogle til at kigge med US GAAP, hvor der er en

del mere vejledning i EITF 00-21. Denne kan i de fleste tilfælde anvendes som fortolkning, men

er altså ikke noget som IFRS standarden specificerer (Fedders & Steffensen, 2012, s. 529-530).

Det kan derfor siges, at virksomhederne kigger flere forskellige steder hen, for at udvikle deres

regnskabspraksis.

Et andet område hvor der er meget begrænset vejledning er behandlingen af ændringer til

kontrakter. Der findes således ingen decideret vejledning til behandlingen af dette i IAS 18, mens

der i IAS 11.10 fremgår begrænset vejledning om ændringer til entreprisekontrakter. Dette vil

blive specificeret yderligere i analysen af betydningen af dette for telekommunikationsbranchen.

Der er derfor i de nugældende standarder manglende vejledning og specifikation, hvad angår

indregningen og målingen af kontrakter med flere elementer samt ændringer til kontrakter. Man

kan argumentere for, at dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på kvaliteten af

regnskaberne og sammenligneligheden imellem disse. Dette skyldes, at 2 ens virksomheder ud

fra ovenstående altså kan indregne en ellers ens kontrakt på 2 forskellige måder, hvorfor de

reelle økonomiske forskydninger ikke bliver afspejlet ens i regnskabet. Dette har selvfølgelig en

stor betydning for regnskabsbrugere, idet det er svært at sammenligne regnskaberne, og

oplysningsværdien vil ligeledes være lavere.

3.1.3 Inkonsistens mellem nugældende standarder og begrebsrammen

I regnskabsteorien arbejder man med 2 regnskabsparadigmer, det præsentationsorientererede

og det formueorienterede. Det præsentationsorienterede paradigme ser en virksomhed som en

transformationsproces, hvor driftsaktiviteten bliver målt direkte i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen er derfor det primære, hvor grundlaget er indtægter fratrukket varesalg,

hvilket giver overskuddet. Overskuddet er målt ud fra transaktioners kost/salgspris. Det

præsentationsorienterede paradigme bygger derfor på transaktionsbaserede måleattributter

(Elling, 2012, s. 80-81).
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Ud over det præsentationsorienterede regnskabsparadigme findes også det formueorienterede

paradigme. I denne er det balancen, der er i fokus, idet driftsaktiviteten måles indirekte via

transformationsprocessens betydning på nettoaktiver/egenkapitalen i balancen.  Overskuddet

bliver her målt i balancen, som forskellen mellem nettoaktiverne/egenkapitalen primo og ultimo.

Overskuddet, dvs. udviklingen i nettoaktiverne, måles ud fra dagsværdibaserede måleattributter

(Elling, 2012, s. 80-81).

Begrebsrammen og omsætningsstanderne i dag, herunder definitionen på indtægter og

omsætning, bygger primært på det formueorienterede paradigme. Dette kan bl.a. ses på

definitionen af indtægter, som fremgår af afsnit 2.1. I denne definition læner begrebsrammen

sig op af det formueorienterede paradigme, idet fokus er på stigninger i aktiver eller fald i

forpligtelser, og ikke på transaktioner, som det præsentationsorienterede paradigme

(Wüstemann & Kierzek, 2005, s. 78).

Men selvom begrebsrammen og standarderne som udgangspunkt primært bygger på det

formueorienterede paradigme, indeholder IAS 18 også elementer fra den transaktionsbaserede

tilgang til indregning af omsætning. Dette ses bl.a. ved, at man i IAS 18 lægger fokus på

matching-princippet (IAS 18.19), hvor omkostninger tilknyttet indtægter indregnes i samme

periode som indtægterne og ligeledes periodisering, der er vigtig i paradigmet for at

transaktioner bliver bogført i de perioder de vedrører (Wüstemann & Kierzek, 2005, s. 78). Disse

principper i IAS 18 skaber nogle periodiseringsposter på balancen, som altså er afledt af denne

regnskabspraksis. Det er netop dette formål balancen har i det præsentationsorienterede

paradigme, idet periodens indtægter og omkostninger, dvs. transaktionerne, afspejler

driftsaktiviteten direkte i resultatopgørelsen, mens balancen er sekundær og indeholder en

række afledte driftsposter, der bl.a. er forårsaget af disse matching- og periodiseringsprincipper.

Denne inkonsistens medfører sandsynligvis ikke en direkte praktisk forskel, i måden hvorpå

virksomheder indregner omsætning. Men inkonsistensen kan alt andet lige medføre uklarhed i

principperne. Når der samtidig ikke er megen vejledning i de nugældende standarder, er dette

noget, der kan have en betydning, herunder især for mere komplekse transaktioner. Det

bidrager til en større uklarhed om reglerne og principperne, hvilket naturligvis mindsker

sammenligneligheden og kvaliteten i regnskaber.

3.1.4 Inkonsistens ift. andre standarder

 Der er ligeledes inkonsistens mellem IAS 18’s indregningskriterier, og de definitioner der er i

andre standarder. Dette identificerer IASB også selv i deres DP fra 2008, hvor der påpeges en
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inkonsistens mellem indregningskriterierne i IAS 18 og definitionen på aktiver (IASB, 2008, s.

19). Definitionen på aktiver lyder i begrebsrammen, som en af virksomheden kontrolleret

ressource som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele

forventes at tilgå virksomheden (IASB, 2010, afsnit 4.4a). For at et aktiv skal kunne indregnes,

skal det naturligvis overholde definitionen, hvorved en virksomhed altså bl.a. skal kontrollere

aktivet. Ved indregning af omsætning efter IAS 18 er det kritiske punkt risikoens overgang som

indregningskriterie og altså ikke kontrollen. Dette kan i en række tilfælde give problemstillinger

og inkonsistens i behandlingen af aktiver og omsætning.

Betydningen af ovenstående definition af aktiver og indregningskriterie af omsætning er, at

behandlingen af en kontrakt potentielt kan være inkonsistent med IASB’s definitioner. Der kan

eks. opstå en situation, hvor en virksomhed indgår kontrakt om en given vare, og ved leveringen

ikke indregner omsætning fordi de væsentligste risici ikke vurderes til at være overgået, selvom

kontrollen er overgået til kunden. Dette kunne være et tilfælde, hvor køber har ret til at ophæve

købet, eks. grundet utilfredshed med produktet, og virksomheden er usikker på sandsynligheden

for tilbagelevering (IAS 18.16(d)). Da kontrollen er overgået, burde det ikke indregnes som et

aktiv længere, men der er som nævnt ikke indregnet omsætning, hvorfor det kan antages, at

virksomheden stadig har aktivet indregnet. Dette giver altså en inkonsistent behandling ift.

definitionerne på hhv. aktiver og indregning af omsætning.

Ud over ovennævnte giver overdragelse af væsentlige risici og afkast tilknyttet ejendomsretten

som indregningskriterie også andre ulemper. Når en kontrakt involverer både en vare og

serviceydelse relateret til varen kan vurderingen af, hvornår risikoen og afkastet relateret til

ejendomsretten er overgået ofte lede til, at transaktionen anses som én samlet (IASB, 2008, s.

19). Dette kan medføre, at indregningen af omsætningen sker fuldt ud ved leveringen af godet,

på trods af, at der stadig er kontraktuelle forpligtelser relateret til serviceydelsen. Dette kan

betyde, at omsætningen ikke afspejler den faktiske overdragelse af alle varer og ydelser inden

for kontrakten.

3.1.5 Delkonklusion – behovet for en ny standard

Ud fra ovenstående analyser kan det siges, at der er en række områder, hvor der er inkonsistens

i de principper der bruges for indregningen af omsætningen. Betydning af at der ikke anvendes

klare og konsistente principper, men i stedet forskellige, afhængig af det enkelte

omsætningselement, kan være, at komplekse transaktioner bliver indregnet ud fra forskellige

principper. Samtidig er der i IAS 18, der er princip baseret, generelt meget få vejledninger.
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Manglen på vejledning er endnu mere kritisk idet der heller ikke bliver anvendt klare konsistente

principper.

Ovenstående har den betydning, at virksomhedens indregning af omsætning kan bygge på

forskellige principper, og at den indregnede omsætning ikke i alle tilfælde vil afspejle de faktiske

økonomiske transaktioner, der finder sted.

Dermed kan det også siges, at der ud fra dette er behov for mere klare principper for

indregningen af omsætning, og ligeledes mere vejledning for indregning af mere komplekse

transaktioner.

3.2 Hvilke væsentlige forskelle er der mellem IFRS 15 og de nugældende
regnskabsstandarder

Dette afsnit har til formål at bygge videre på ovenstående analyse, idet de identificerede

ulemper og behovet for en ny standard skal underbygge analysen i dette afsnit af de væsentlige

forskelle, der er mellem IFRS 15 og de nugældende omsætningsstandarder. Analysen i dette

afsnit skal hjælpe med at besvare problemformuleringen, og desuden skal den understøtte

analysen af, hvilken betydning IFRS 15 har for indregningen af omsætning i

telekommunikationsbranchen, herunder betydningen af forskellene til de nugældende

standarder.

Der vil nedenfor blive fokuseret på, hvilke generelle og principielle forskelle der er, og derefter

hvilke forskelle der specifikt er relateret til de enkelte steps i 5-step modellen, som IFRS 15 er

opbygget efter.

3.2.1 Generelle og principielle forskelle mellem IFRS 15 og nugældende standarder

3.2.1.1 Et enkelt regelsæt med konsistente principper og vejledning
Med IFRS 15 er der kommet et nyt regelsæt for indregning af omsætning, og dette skal erstatte

de nugældende regler, der er baseret på flere forskellige standarder og fortolkningsbidrag. Dette

er derfor også en af de store forskelle, at der fremover vil være et enkelt regelsæt til indregning

af omsætning fra kontrakter med kunder.

IFRS 15 er koncentreret omkring kontrakten med kunden, og hovedprincippet er, at

indregningen af omsætningen skal afspejle overdragelsen af varer eller ydelse og med det beløb,

som virksomheden forventer at være berettiget til at modtage. Overholdelsen af dette

hovedprincip skal ske ved at følge den 5 trins-model, som standarden er struktureret omkring.

Formålet med modellen er bl.a. at anvende konsistente indregningsprincipper uanset hvilket
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omsætningselement, der er tale om. Dette er en forskel til de nuværende standarder, hvor der

anvendes forskellige principper fra forskellige standarder og fortolkningsbidrag.

IFRS 15 indeholder som nævnt en del vejledning og eksempler, som skal hjælpe med at

underbygge de principper, som standarden er bygget op efter. Dette er ligeledes til forskel for de

nugældende standarder, idet et af problemerne med disse er, at der ikke er nok vejledning til

indregning af komplekse omsætningstransaktioner. At der er langt mere vejledning i IFRS 15 kan

bl.a. ses ved, at det er en stor og omfangsring standard modsat de nugældende standarder, der

er væsentlig kortere.

3.2.1.2 Fokus på stigning i aktiver og fald i forpligtelser
Som beskrevet i afsnit 2.1 er definitionen af omsætning tilgang i økonomiske fordele i form af

tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som stammer fra den ordinære

drift. Man har dermed udarbejdet definitionen i overensstemmelse med det formueorienterede

regnskabsparadigme.

Men under den nuværende definition på omsætning i IAS 18, som altså fokuserer på ændringer i

aktiver eller passiver, er der ikke et klart princip for, hvilke aktiver eller passiver det er, som skal

falde eller stige, for at omsætning kan indregnes (IASB, 2008, s.23-24). Den eneste vejledning

er, at det skal være sandsynligt at virksomheden opnår de økonomiske fordele ved salget, og

dette kan måles pålideligt, samt risikoen og fordelen ved ejerskabet er overgået (IAS 18.14).

 Der er flere aktiver og forpligtelser, som kan stige hhv. falde som led i virksomhedens aktivitet.

Dette kan være selve betalingen (likviderne stiger), den løbende produktion af aktivet

(lageret/igangværende arbejder stiger) eller ved levering af produktet (leveringsforpligtelsen

falder). Alt afhængig af situationen vil omsætning indregnes ud fra disse stigninger i aktiver/fald

i forpligtelser. Indregning ved modtagelse af betaling kan fx opstå i en situation, hvor det

vurderes, at det ikke er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved transaktionen vil tilgå

virksomheden, hvorfor indregning ventes til betaling er modtaget (stigning i likvider). Indregning

ud fra den løbende produktion/aktivitet, kan være i en situation hvor varen eks., er omfattet af

IAS 11 som en entreprisekontrakt, hvor der indregnes løbende som aktiviteten afholdes. Endelig

vil indregning kunne ske ved levering, og dermed fald i forpligtelsen, som er tilfældet for mange

salg af varer under IAS 18 (IASB, 2008, s.23-24)

Der er i de nugældende standarder ikke et bestemt princip, som fokuserer på et bestemt aktiv.

IAS 18 fokuserer primært på selve transaktionen og overdragelsen af aktivet, mens IAS 11
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fokusere på aktiviteten, dvs. omsætning indregnes løbende i takt med aktiviteten i kontrakten

bliver afholdt. Disse forskellige modeller for indregning af omsætning, der anvendes i de

nugældende standarder, udspringer fra at der altså implicit fokuseres på forskellige

aktiver/forpligtelser i indregningen afhængig af elementerne i omsætningskontrakten (IASB,

2008, s. 24). Dette kan give indregning ud fra forskellige principper/modeller.

Med IFRS 15 kommer der en ændring til dette, der kan betyde, at indregningsprincipperne og

modellerne bliver mere ens og sammenlignelige. I denne standard har man netop udpeget et

aktiv, kontrakten med kunden, som model for indregning. Dette understøtter et af formålene

med den nye standard, nemlig at udarbejde én standard med konsistente principper for

indregning af omsætning uafhængig af hvilken type omsætningselement, der er tale om.

Princippet i IFRS 15 er at kontrakten med kunden giver en virksomhed rettighed til at modtage

betaling og ligeledes en forpligtelse til at levere varen eller ydelsen, som er omfattet af

kontrakten. Aktiverne og forpligtelserne udgør et enkelt nettoaktiv eller nettoforpligtelse,

afhængig af forholdet mellem aktiverne og forpligtelserne. Såfremt der er flere forpligtelser end

aktiver vil kontrakten, dvs. nettopositionen, være end forpligtelse og vice versa.

 Indregning af omsætning skal afspejle ændringer i nettopositionen. Der skal med IFRS 15 fortsat

udelukkende indregnes omsætning, såfremt der sker stigning i aktiver eller fald i forpligtelser.

Med denne nye model for indregning af omsætning vil det kun være opfyldelse af en

leveringsforpligtelse, som fører til indregning af omsætning. Ved opfyldelse af en

leveringsforpligtelse vil nettopositionen på kontrakten stige, hvilket vil sige, at hvis kontrakten er

et nettoaktiv stiger dette (da færre forpligtelser, idet der er sket opfyldelse af

leveringsbetingelserne), og hvis kontrakten er en nettoforpligtelse, vil denne falde (opfyldelse af

leveringsforpligtelsen får netop forpligtelserne til at falde). En indbetaling vil eksempelvis ikke

medføre indregning af omsætning, da dette får nettoaktivet/nettoforpligtelsen til at hhv. falde

eller stige, hvilket ikke er definitionen på omsætning efter begrebsrammen.

Der kommer med IFRS 15 altså en klar forskel ved, at kommer konsistente principper for

indregningen af omsætning, uafhængigt af hvilket slags omsætningselement der er tale om.

Dette vil være en fordel ved indregningen af de stadig mere komplekse

omsætningstransaktioner, idet princippet er konsistent og skal anvendes på alle

omsætningskontrakter under IFRS 15. Virksomheder skal derfor ikke længere vurdere hvilken

standard og princip, der finder anvendelse på en given type kontrakt.
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3.2.1.3 Det formueorienterede regnskabsparadigme

Som det blev konkluderet tidligere i denne afhandling, er de nugældende omsætningsstandarder

samt begrebsrammen, og definitionerne i disse, generelt orienterede mod det

formueorienterede regnskabsparadigme, men omsætningsstandarderne indeholder samtidig

elementer fra det transaktionsorienterede regnskabsparadigme, idet begreber som matching,

periodisering og realisation er i fokus.

Med IFRS 15 og dennes principper, er fokus, som analyseret i afsnittet lige ovenfor, udelukkende

på aktiver og passiver, idet det er stigninger hhv. fald i disse, der fører til indregning af

omsætning. Begrebsrammens definition på omsætning er ikke ændret, men med IFRS 15 vil

definitionerne rent faktisk være afspejlet i de betingelser og kriterier, der er for indregning af

omsætning. På den måde bliver principperne mellem begrebsrammen og omsætningsstandarden

konsistent.

Dette er muligvis ikke noget, der direkte har en betydning på måden, hvorpå en specifik kontrakt

skal behandles, men det gør en forskel i den måde omsætning principielt skal forstås på, og

indregnes efter. Konsistente og klare principper kan hjælpe til at bidrage med, at de komplekse

elementer i omsætningskontrakter i dag, og ligeledes fremtidige elementer, bliver behandlet

meget mere sammenligneligt og principielt ens.

Nedenfor vil forskellene blive analyseret mere specificeret. Analysen vil tage udgangspunkt i

IFRS 15 og dennes 5-trins struktur, hvor det vil blive analyseret hvilke forskelle til nugældende

standarder, der eventuelt er for hvert trin. Som nævnt i afgrænsningen vil der blive fokuseret på

de væsentlige dele i hver step i IFRS 15, og analyseres forskellene i reglerne og principperne i

denne ift. de nugældende standarder.

3.2.2 Forskelle relateret til step 1: Identificer kontrakten

3.2.2.1 Betingelserne for identifikation af kontrakt

Første step i 5-trinsmodellen under IFRS 15 er som bekendt identifikation af kontrakten. Der

gælder en række krav i IFRS 15 for, at en kontrakt er omfattet, hvilke er nævnt i afsnit 2.3.1.1,

herunder skal kontrakten bl.a. være godkendt, og der skal være forretningsmæssig substans.

Dette er ikke en stor ændring til de nugældende standarder, der ligeledes kræver substans bag

kontrakten (IASB, 2010, BC3.26), om end der ikke fremgår meget i IAS 18 angående

kontrakten.
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En af betingelserne for at en kontrakt skal indregnes er, at det er sandsynligt, at virksomheden

modtager den betaling, som de er berettiget til for overdragelse af varer eller ydelser (IFRS

15.9(e)). Af denne paragraf fremgår, at betingelsen godt kan være opfyldt for en del af det

kontraktuelle beløb, eks. fordi man forventer at give et prisnedslag, og transaktionen dermed

indeholder et variabelt element. Med IFRS 15 er det altså præciseret, at det ikke behøver være

hele det kontraktuelle beløb

Samme krav gælder egentlig i IAS 18, hvor det skal være sandsynligt, at de økonomiske fordele

forbundet med transaktionen vil tilgå virksomheden (IAS 18.14(d)). Det kan dog tænkes, at

nogle virksomheder laver denne vurdering for hele kontraktbeløbet, da det ikke fremgår her, at

dette godt kun kan være en del af beløbet, hvis der eks. forventes at give prisnedslag. For

virksomheder der i dag laver vurderingen efter hele det kontraktuelle beløb, kan det få den

betydning, at de skal indregne omsætning tidligere ved en kontrakt, hvor en del af prisen er

forbundet med risici, og derfor ventes med at indregne under de nugældende standarder, men

som efter IFRS 15 skal indregnes for den del af beløbet, der forventes at modtage betaling for

(EY, 2015a, s. 29-30).

3.2.2.2 Modifikationer til kontrakter

Behandlingen af ændringer til en kontrakt er et emne, hvor der fremgår relativt meget vejledning

i IFRS 15. Det bliver både defineret, hvad der forstås ved en kontraktændring, og ligeledes

hvorledes dette skal behandles i forskellige situationer. IAS 18 indeholder derimod ikke nogen

detaljeret vejledning, angående hvorledes ændringer til kontrakter skal foregå, dvs. hvorvidt

ændringer til kontrakter skal behandles som separate kontrakter eller som modifikationer til den

eksisterende kontrakt.

 I IAS 11 er der dog noget vejledning til ændringer ved entreprisekontrakter. IAS 11.13

behandler kontraktændringer, og efter denne er en kontraktændring en instruktion fra kunden

om ændring i omfanget af det fastsatte arbejde, og kan medføre en forøgelse eller reduktion af

entrepriseomsætningen. Ændringer skal indregnes, når det anses for sandsynligt, at kunden vil

godkende ændringen, herunder ændringen i omsætningen, og at denne kan måles pålideligt.

Denne definition af kontraktændringer vurderes forholdsvis konsistent med definitionen af en

kontraktændring i IFRS 15, og vil ikke selvstændigt føre til den store forskel.

Der fremgår yderligere af IAS 11.10, hvornår tilføjelsen til en kontrakt om opførelse af nyt aktiv

skal behandles som en selvstændig kontrakt. Dette er i figur 4 nedenfor sammenlignet med IFRS

15, og de betingelser der er heri for behandling af ændringer som en separat kontrakt.
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Kilde: Egen tilvirkning

Overordnet kan det siges at betingelserne for, hvornår en ændring skal indregnes som en

separat kontrakt er nogenlunde ens i IAS 11 og IFRS 15. Der ligger en teoretisk forskel i, at kun

én af betingelserne skal være opfyldt under IAS 11. Den praktiske forskel vurderes dog til at

være mindre, idet reglerne for mange virksomheder vil føre til den samme behandling (EY,

2015a, s. 36).

I IAS 11 fremgår ingen vejledning til, hvorledes en ændring skal behandles, hvis betingelserne

for en separat kontrakt ikke er opfyldt. Men hvis betingelserne ikke er opfyldt, og ændringen

dermed ikke skal behandles som en separat kontrakt, må ændringen alt andet lige skulle

behandles som en ændring til den eksisterende kontrakt.

 Derudover kan det udledes, at et aktiv der ikke adskiller sig væsentligt fra aktiverne i den

oprindelige kontrakt, må være en del af den eksisterende leveringsforpligtelse, netop fordi det

ikke adskiller sig væsentligt. Når der sker en tilføjelse til kontrakten, må der derved ske en

opdatering af færdiggørelsesgraden, og der skal afledt heraf ske korrektion af den indregnede

omsætning. Dette er i lighed med IFRS 15, hvor en ændring skal behandles som en del af den

eksisterende leveringsforpligtelse, såfremt varer/ydelser tilbageværende efter ændringen ikke

er særskilte ift. den oprindelige kontrakt.

Det kan altså siges, at der for entrepriseomsætning under IAS 11, ikke syntes at komme nogen

væsentlig forskel med IFRS 15.

Den manglende vejledning i IAS 18 har fået virksomheder, der ikke har entreprisekontrakter, til

at udvikle deres regnskabspraksis for ændringer til kontrakter meget forskelligt. Hvorvidt der

kommer en forskel afhænger derfor meget af, hvordan virksomheder i praksis fortolker reglerne.

Det er generelt et område, hvor praksis har været blandet grundet den manglende vejledning.

Derfor kan man også forvente, at det for nogle virksomheder vil betyde en større forskel, at der

med IFRS 15 kommer klare regler for, hvorledes ændringer skal håndteres (PwC, u.d. samt EY,

Behandling af separat kontrakt IAS 11.10 IFRS 15.20 (a og b) Forskel
 - Aktivet adskiller sig
væsentligt fra aktivet i den
oprindelig kontrakt,
eller
-  Aktivets pris er forhandlet
uden hensyntagen til den
oprindelige kontraktpris.

 - Omfanget af kontrakten øges ved
tilgang af vare eller ydelse til
kontrakten, som er særskilt/adskilt
og
- Transaktionsprisen for kontrakten
øges med standalone salgsprisen for
den nye vare eller ydelse.

Betingelserne er mere eller mindre
ens. Den eneste forskel er, at der
under IAS 11 kun skal være én af de
to betingelser opfyldt, mens begge
skal være opfyldt under IFRS 15.

Betingelser for behandling som
separat kontrakt

Figur 6
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2015a, s. 36). Dette giver mindre rum til fortolkning og vil især få en betydning, hvis

virksomheder i dag behandler en given kontraktændring fremadrettet, men efter IFRS 15 skal

behandle dem en del af den eksisterende leveringsforpligtelse og derfor på en kumulativ catch-

up basis, således den indregnede omsætning skal justeres.

3.2.3 Forskelle relateret til step 2: Identificer leveringsforpligtelserne

Der er i IFRS 15 indført begrebet distinct (særskilt/adskilt) som betegnelse for, hvornår en vare

eller ydelse skal behandles som en separat leveringsforpligtelse og dertil vejledning for, hvornår

en vare eller ydelse er adskilt. En vare eller ydelse er adskilt, når varen eller ydelsen skaber

værdi for kunden enten alene eller sammen med andre tilgængelige varer eller ydelser, og når

virksomhedens forpligtelse til at overdrage varen eller ydelsen kan identificeres separat fra

andre forpligtelser inden for kontrakten (IFRS 15.27).

I IAS 18 gælder, at en virksomhed muligvis skal tage højde for flere elementer i kontrakten for at

kunne afspejle substansen i en transaktion ved indregning. Men der er ikke yderligere vejledning

til, hvorledes disse forskellige elementer skal bestemmes/identificeres.

Det kan dog nævnes, at nogle virksomheder i kraft af den manglende vejledning i IAS 18 har

opbygget deres regnskabspraksis fortolket ud fra både IFRIC 18 og ligeledes US GAAP, da der

her er vejledning flere steder.

Af fortolkningsbidraget IFRIC 18 fremgår i paragraf 15, at hvorvidt et element kan identificeres

separat bl.a. kan afhænge af, at varen eller ydelsen har en stand-alone værdi for kunden, og

dagsværdien af varen eller ydelsen kan måles pålideligt.

Af Telenor Groups årsregnskab for 2015 fremgår følgende i anvendt regnskabspraksis

vedrørende kontrakter med flere elementer:

”… the consideration is allocated to the separate identifiable components if the delivered item has

value to the customer on a standalone basis and there is objective and reliable evidence of the

fair value of the undelivered items” (Telenor, 2016, s. 77).

Af Telenors regnskabspraksis kan altså læses, at deres indregning af kontrakter med flere

elementer sker ud fra principperne, der fremgår i vejledningen i IFRIC 18.15.

I de amerikanske standarder kan ligeledes findes vejledning. Det første kriterie i IFRS 15.27 for

hvornår en vare eller ydelse er adskilt/særskilt svarer til, hvad der fremgår i den amerikanske

standard ASC 605-25 Revenue Recognition – Multiple-Element Arrangements, for hvornår et
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element skal indregnes separat. Det andet kriterie i IFRS 15.27 er et nyt kriterie ift. den

amerikanske standard (EY, 2015a, s. 50).

På baggrund af IFRIC 18 og de amerikanske standarder, som mange virksomheder har brugt som

vejledning, kan altså siges, at betingelsen i IFRS 15 om, at varen eller ydelsen skal skabe værdi

for kunden alene eller med anden tilgængelig vare eller ydelse, svarer nogenlunde til

vejledningen i IFRIC 18 og ASC 605-25. Der fremgår dog mere klart og specifikt i IFRS 15, hvad

identifikationen af separate leveringsforpligtelser skal bygges på. Den anden betingelse i IFRS

15, hvor forpligtelsen skal kunne identificeres separat fra de øvrige forpligtelser indenfor

kontrakten, er en yderligere specifikation, som ikke findes i de nuværende fortolkningsbidrag og

standarder.

Man kan ud fra ovenstående sige, at der teoretisk set vil være en forskel til de nugældende

standarder, da IFRS 15 både indeholder mere vejledning og nogle nye regler. Praktisk set vil

forskellen for nogle virksomheder nok være mindre, da disse allerede anvender de samme

principper og regler, som findes i IFRS 15.

Men med den nye standard skal nogle virksomheder ved kontrakter med flere elementer

sandsynligvis separere disse i højere grad, end der gøres under de nugældende standarder. Den

klare vejledning og regler i IFRS 15.22 og 27 kræver, at der tages stilling til identifikationen af

separate elementer i en kontrakt.

3.2.4 Forskelle relateret til step 3: Fastlæg transaktionsprisen

 I IFRS 15 skal virksomheden, efter den har identificeret de separate leveringsforpligtelser i en

kontrakt, identificere transaktionsprisen for kontrakten. Transaktionsprisen er det beløb, som

virksomheden forventer at blive berettiget til, som modydelse for de overdragne varer eller

ydelser inden for kontrakten (IFRS 15.47).

Efter IAS 18 skal omsætningen måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende

beløb fratrukket forhandler- og mængderabatter, hvilket ofte udgør det modtagne eller

tilgodehavende beløb i likvider (IAS 18.9 og 10).

Såfremt der i kontrakten er fastlagt en pris, vil fastlæggelse af transaktionsprisen ikke ændre sig

væsentligt fra de nugældende standarder til IFRS 15. En fast pris vil typisk fremgå af kontrakten,

og der vil ikke i sådanne situationer være meget tvivl om transaktionsprisen.
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En transaktionspris kan, udover at være fastpris, også være variabel eller bestå af både en

fastpris samt et variabelt element. I sådanne situationer er fastlæggelse af transaktionsprisen

mere kompleks, og der kan her opstå nogle forskelle som følge af overgangen til IFRS 15.

3.2.4.1 Forskelle i behandlingen af variable elementer

Under de nugældende standarder indregnes variable elementer, når det er sandsynligt, at der vil

tilgå virksomheden økonomiske fordele, og det kan måles pålideligt (IAS 18.14, 18.20 og

11.15). Under IFRS 15 fremgår direkte, at ved variable transaktionspriser skal virksomheden

estimere transaktionsprisen, ud fra hvad den forventer at være berettiget til for overdragelse af

varer eller ydelser. Derudover skal virksomheden anvende begrænsningen vedr. estimater for

variable elementer i IFRS 15 paragraf 56. Af denne fremgår, at virksomheden kun skal indregne

det variable element i transaktionsprisen, såfremt det er meget sandsynligt, at der ikke vil ske en

væsentlig tilbageførsel af den indregnede omsætning, når usikkerheden knyttet til det variable

element er afklaret.

Anvendelsen af begrænsningen for indregning af estimerede variable elementer er en ny måde

at behandle variable elementer på, hvilket kan betyde en ændring i regnskabsbehandlingen for

nogle virksomheder. I de nugældende standarder skal det som nævnt være sandsynligt, at

økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og det skal måles pålideligt. I IFRS 15 er det en anden

type betingelse, der gælder. Graden af sandsynlighed er ændret fra at skulle være sandsynligt,

til at skal være meget sandsynligt. Men derudover består forskellen også i, at det efter de

nugældende standarder er den økonomiske fordel, som man bliver berettiget til, der er

måleenheden, dvs. sandsynligheden er relateret til optjeningsretten. I IFRS 15 er det selve

effekten af den tilbageførsel, der eventuelt måtte komme, som der skal måles på. Denne

eventuelle tilbageførsel må ikke være væsentlig.

Dermed er der altså nogle ændrede krav til målingen og indregningen af variable elementer.

Betydningen af dette afhænger af, hvordan virksomheder vurderer vilkår i den enkelte kontrakt.

Ifølge EY er der under de nugældende standarder en del virksomheder, der udskyder indregning,

hvis der er for meget usikkerhed i deres estimater af prisen, således at de vurderer dette ikke

kan opgøres pålideligt (EY, 2015a, s. 76 og 81-82).  Under IFRS 15 er det et krav, at

virksomhederne for det første estimerer transaktionsprisen (IFRS 15.50), og herefter skal de

medtage det variable element, såfremt det ikke falder under begrænsningen i IFRS 15.56. Denne

metode kan betyde, at nogle virksomheder skal indregne tidligere end før da vurderingen af, om

der vil ske en væsentlig tilbageførsel kan medføre en anden konklusion end vurderingen af,
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hvorvidt transaktionsprisen kan måles pålideligt, som det skal gøres under de nugældende

standarder.

Mange regnskabsbrugere er ifølge IASB enige i, at det er nødvendigt at medtage den

begrænsning, der er i IFRS 15 på estimater af de variable elementer da en betydelig del af de

fejl, der sker i regnskaberne under nugældende standarder skyldes, at der er indregnet for

meget omsætning, eller det er indregnet for tidligt (IFRS 15.BC204). Med dette siger

regnskabsbrugere, der har indsendt kommentarer til IASB altså, at de mener den begrænsning,

der er medtaget i IFRS 15, får en betydning for, hvornår/hvorvidt transaktionsprisen på variable

elementer medtages.

3.2.5 Forskelle relateret til step 4: Alloker transaktionsprisen til leveringsforpligtelserne

Mens kontrakter med en enkelt leveringsforpligtelse ikke vil give en væsentlig forskel ift.

allokering af transaktionsprisen, vil der ved behandlingen af kontrakter med flere elementer

forventeligt være en væsentlig forskel, som kan få betydning for mange virksomheder.

Efter IFRS 15 er formålet ved måling af transaktionsprisen for hver enkelt leveringsforpligtelse,

at denne skal indregnes med et beløb der afspejler det, som virksomheden forventer at være

berettiget til for overdragelse af varer eller ydelser. Målingen skal ske ud fra stand-alone

salgsprisen. Det bedste bevis for denne er en observerbar salgspris for den givne vare eller

ydelse solgt separat fra andre varer og ydelser (IFRS 15.77).

 Dette er ikke meget forskelligt fra de nugældende standarder, idet omsætningen her måles til

dagsværdi  (IAS 18.9).  Dagsværdien findes ud fra  IFRS 13.  Der  er  altså ikke den store forskel  i

selve målingen, hvor det efter de nugældende standarder er dagsværdien, og efter IFRS 15 er

stand-alone salgsprisen, der optimalt set findes ud fra observerbare salgspriser. Såfremt en

stand-alone salgspris ikke kan observeres efter IFRS 15, skal denne estimeres til et beløb, der er

konsistent  med formålet,  dvs.  et  beløb der  afspejler  det,  som virksomheden forventer  at  være

berettiget til. Standarden indeholder vejledning med metoder til at estimere stand-alone

salgsprisen7.

Der hvor der kan komme en forskel, som kan få betydning for virksomhedernes indregning, er

ved allokering af salgsprisen til de enkelte leveringsforpligtelser. Af IFRS 15 fremgår det klart af

paragraf 76, at allokeringen skal ske ud fra den relative stand-alone salgspris. I IAS 18 er der

derimod ingen vejledning hvad dette angår. Dette faktum gør, at der kan komme en forskel i den

7 Disse metoder er gennemgået i afsnit 2.3.1.4 hvorfor der henvises hertil for gennemgang af disse.
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måde, hvorpå virksomheder allokerer transaktionsprisen ud på de separate

leveringsforpligtelser.

At der ingen vejledning er under de nugældende standarder betyder, at virksomheder potentielt

kan anvende forskellige metoder. Nogle virksomheder har opbygget deres regnskabspraksis på

området ud fra IFRIC 13, der bl.a. nævner, at allokeringen kan ske ud fra den relative dagsværdi

eller residualmetoden (EY, 2015a, s. 104-105). Hvis virksomheder anvender den relative

dagsværdi, er dette sandsynligvis ikke en stor ændring ift. den relative stand-alone salgspris i

IFRS 15. Men fortolkningsbidraget specificerer, at det er op til ledelsen at foretage vurdering af,

hvilken metode der afspejler dagsværdien af det enkelte element bedst (IFRS 13.BC14). I IFRS

15 er allokering ud fra den relative stand-alone salgspris et krav, og kun hvis dette ikke er

muligt, kan andre metoder anvendes, som det blev gennemgået ovenfor.

Derudover fremgår også af eksemplet i IAS 18.I118, at omsætning for en separat ydelse

tilhørende transaktionsprisen for en vare, skal indregnes efterhånden som denne ydelse leveres,

og skal måles ud fra de forventede omkostninger tillagt en passende profit/margin. Herved

lægges altså op til, at kost-plus metoden også kan anvendes.

 Andre virksomheder kigger, som konsekvens af den generelle mangel på vejledning for

kontrakter med flere elementer, mod US GAAP for at udvikle deres regnskabspraksis. Her skal

også estimeres stand alone salgspriser, hvilket derfor ikke er stor forskel til IFRS 15. Men der er

også en række industri specifikke vejledninger, der tillader andre metoder (EY, 2015a, s. 104-

105).

Der er altså en række forskellige kilder til, hvorledes virksomheder kan have opbygget deres

regnskabspraksis angående allokering af transaktionspris til flere elementer i en kontrakt.

Derved kan det også ud fra ovenstående siges, at virksomhederne i dag anvender forskellige

metoder, idet virksomhedens egne vurderinger af, hvad der bedst afspejler dagsværdien, kan

være forskellig fra andre virksomheders. Derfor vil der forventeligt være mange virksomheder

der ved overgangen til IFRS 15 skal til at observere salgspriser og allokere ud fra stand-alone

salgsprisen, for varer eller ydelser solgt separat, hvor de tidligere har anvendt en anden metode.

Allokeringen i IFRS 15 betyder også, at en eventuel rabat indbygget i en transaktionspris med

flere varer eller ydelser bliver fordelt ud på alle disse varer eller ydelser. Rabatten skal altså

8 Med henvisningen menes der paragraf 11 i Illustrative Examples for IAS 18 Revenue, der ikke er en del af IAS 18, men
følger med denne som praktiske eksempler.
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fordeles proportionelt ud på alle varer og ydelser. Der gælder dog en undtagelse, såfremt

bestemte betingelser er opfyldt.9 Dette kan få en betydning for en række virksomheder, idet der

som tidligere nævnt ikke er meget vejledning omkring allokering, herunder også allokering af

rabatter. Derfor anvender mange virksomheder i dag anvender forskellige metoder. Dette ses

blandt andet i telebranchen, hvilket bliver belyst nedenfor i afsnit 3.3. De mere strukturerede og

klare principper i IFRS 15 vil derfor få en betydning for, hvorledes en given rabat allokeres.

3.2.6 Forskelle relateret til step 5: Indregn omsætning som leveringsforpligtelser opfyldes

I sidste step i 5-trinsmodellen som IFRS 15 er bygget op omkring, bliver vigtigheden i de øvrige

steps tydeliggjort. Her skal de identificerede leveringsforpligtelser indregnes, når disse opfyldes.

De indregnes med et beløb, svarende til den andel af transaktionsprisen, som i step 4 er blevet

allokeret til leveringsforpligtelsen.

3.2.6.1 Overdragelse af kontrol som indregningskriterie
Efter IFRS 15 skal den enkelte leveringsforpligtelse indregnes, som denne bliver opfyldt.

Opfyldelse af leveringsforpligtelsen sker i takt med, at varer eller ydelser (aktiverne) bliver

overdraget til kunden. Et aktiv anses efter IFRS 15 for overdraget, når kontrollen overgår til

køber. Det er altså overdragelse af kontrollen, der er det kritiske punkt for, hvornår en

leveringsforpligtelse skal indregnes. Dette er til forskel til de nugældende standarder, hvor det

kritiske punkt for indregning er ved overdragelsen af risici og afkast knyttet til ejendomsretten af

aktivet.

Selvom der altså teoretisk er en forskel på, hvornår betingelserne for indregning af

omsætningen skal ske, vil dette sandsynligvis ikke føre til nogen stor forskel for mange

kontrakter i praksis. Tidspunktet for hvornår risici og afkast knyttet til aktivet overgår til kunden

er for mange transaktioner ved levering. Levering vil typisk også være på det tidspunkt, hvor

kontrollen overgår. Der er selvfølgelig undtagelser, og det afhænger også af

leveringsbetingelserne, men generelt må det antages ikke at få den store betydning.

På trods af at det nye kriterie for tidspunktet for indregningen af omsætning sandsynligvis ikke i

praksis får den store betydning for tidspunktet for indregning, vil det bringe konsistens i

principperne på flere områder hvor der, som analyseret i afsnit 3.1, under de nugældende

standarder har været inkonsistens ift. andre standarder.

9 Disse betingelser er gennemgået i afsnit 2.3.1.5, hvorfor der henvises hertil for gennemgang af disse.
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I IAS 18 fokusereres der på overdragelsen af risici, dvs. selve transaktionen, mens der i IAS 11

ses på aktiviteterne krævet for at fuldføre kontrakten. I IFRS 15 gælder kriteriet, at

leveringsforpligtelser skal indregnes, når kontrollen over aktivet10 er overdraget til køber.

Dermed er der samme princip for indregningen uanset typen af kontrakt og underliggende aktiv.

Kontrollens overgang kan så både ske løbende, hvis en af de 3 betingelser i IFRS 15.35 er

opfyldt, eller på én gang hvis disse ikke er opfyldt, men principperne er altså konsistente og ens

og der behøves ikke længere at blive skelnet mellem 2 forskellige standarder og principper.

Som tidligere analyseret er et område, hvor der er inkonsistens i de nugældende standarder,

definitionen på aktiver set ift. indregningskriteriet for omsætning. Når der leveres en vare og

dermed opfyldes en leveringsforpligtelse, skal der indregnes omsætning. Derudover skal dette

også afspejles i lageraktivet, der gerne skulle ændres som konsekvens af salget. Behandlingen af

dette kan som tidligere belyst ikke gøres konsistent med begrebsrammen, idet definitionen på

aktiver og indregningskriteriet for omsætning ikke altid hænger sammen. Med kontrollens

overgang som indregningskriterie kommer der en forskel, da definition på aktiver også anvender

besiddelse af kontrollen som en af betingelserne for, at definitionen på aktiv er opfyldt. Dette får

en betydning, da det eksempelvis giver konsistens i behandlingen af en situation, hvor kontrollen

af et aktiv er overgået til køber, men ikke risici, som det blev analyseret tidligere i afhandlingen.

3.2.6.2 Indregning af omsætning over tid
Indregning af omsætning over tid er et regnskabsprincip, som skal afspejle, at en given vare eller

ydelse bliver overdraget over tid. Dette indregningsprincip er med i både de nugældende

standarder og IFRS 15. Under de nugældende standarder indregnes omsætning hovedsagligt

over tid, såfremt der er tale om levering af ydelser efter IAS 18, eller såfremt kontrakten er en

entreprisekontrakt efter IAS 11. I IFRS 15 er der i stedet 3 betingelser, der skal opfyldes som

nævnt i afsnit 2.1.3.1.5 for at indregne omsætning over tid efter IFRS 15.

Første betingelse i IFRS 15 (IFRS 15.35(a)) vedrører primært serviceydelser, hvor der ikke

opføres et aktiv, da kunden netop modtager og forbruger ydelsen, i takt med at denne leveres.

Dette vil ikke skabe den store forskel til IAS 18, hvor alle serviceydelserne netop skal indregnes

efterhånden som de leveres efter produktionskriteriet.

Den anden betingelse (IFRS 15.35(b)) vedrører situationer, hvor virksomheden ved opfyldelse af

leveringsbetingelserne skaber eller forbedrer et aktiv, som kunden kontrollerer. Denne

betingelse vurderes til ikke at vil føre til særlige forskelle ift. de nugældende standarder, da den

10 Aktivet kan som tidligere nævnt både være en ydelse eller en vare
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hovedsageligt vil vedrører kontrakter, der under de nugældende standarder også indregnes over

tid. Dette kan være fordi kontrakten opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, og derved

indregnes efter IAS 11 (eks. opførslen af et specifikt maskinanlæg der skal anvendes til et

særligt formål, og som bygges i kunden varehus). Derudover er betingelsen i høj grad samme

betingelse og princip, som findes i IFRIC 15 vedrørende opførsel af fast ejendom, men som også

kan anvendes på andre områder (PwC, 2015, s. 354). Her fremgår netop, at når risici og fordele

knyttet til ejerskabet løbende overgår, og sælger ikke bibeholder det ledelsesmæssige

engagement eller kontrollen, indregnes indtægterne løbende efter IAS 18 (når kontrakten ikke

overholder definitionen på en entreprisekontrakt). Som eksempel nævnes en situation, hvor en

virksomhed vil opfører en af den sælgende virksomhed designet og specificeret ejendom på en

grund, som kunden ejer forinden byggeriet startes, og kunden ikke kan kræve, at virksomheden

tager den ufærdige bygning tilbage (IFRIC 15.IE1-IE3).

Tredje betingelse i IFRS 15 for indregning af omsætning over tid (IFRS 15.35(c)) lyder på, at

virksomheden fremstiller et aktiv, som ikke har alternativ nytte for denne, og virksomheden har

juridisk ret til at modtage betaling for det arbejde der er udført til dato. Dette kan være en

situation, hvor en rådgivningsvirksomhed yder ydelser til en kunde. Her har rådgivningen ikke

alternativ nytte for virksomheden, og typisk vil man have ret til betaling for udført arbejde. Dette

vil således ikke gøre en forskel til IAS 18, hvor alle ydelser indregnes over tid. Derudover kan

betingelsen i IFRS 15 også vedrører opførsel af aktiver, som altså enten juridisk eller praktisk

ikke kan få alternativ nytte for sælgende virksomhed. Dette vil i praksis rumme forskellige

kontrakter under IAS 11, hvor en entreprisekontrakt vedrører opførelsen af et specialiseret

aktiv, som ikke har alternativ nytte for virksomheden, og hvor man har ret til vederlag for det

udførte arbejde.

Ud fra ovenstående kan det generelt siges, at betingelserne i IFRS 15 for at omsætning fra en

kontrakt skal indregnes over tid, i stort omfang favner de samme kontrakter som de nugældende

standarder.

I IAS 11 er kravet for at være omfattet af denne, at kontrakten skal være en entreprisekontrakt,

hvilket vil sige, at køber skal specificere de strukturelle elementer i aktivet. Dette krav om, at

kontrakten altså skal være specifikt forhandlet, findes ikke i IFRS 15. Teoretisk set er der derfor

en forskel her. Men dette vurderes dog ikke til at få den store praktiske betydning. Såfremt en

vare under de nugældende standarder ikke er specifikt forhandlet, men den opfyldes over tid, vil
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denne i dag efter fortolkningen i IFRIC 15, kunne indregnes efter produktionsmetoden, når

betingelserne i IAS 18.14 er opfyldes (PwC, 2015, s. 354).

3.2.7 Delkonklusion
Der kommer med IFRS 15, og indholdet i de 5 steps som denne er bygget op omkring, en række

områder som indeholder en forskel til de nugældende standarder. Nedenstående figur afspejler

de hovedområder i IFRS 15, hvor der kan komme en forskel til de nugældende standarder, som

det er blevet analyseret i de ovenstående afsnit. Disse forskelle kan enten være principielle

forskelle, som måske ikke føre til en praktisk forskel, men som bidrager til konsistente og klare

principper, eller forskelle der faktisk vil forekomme i virksomhedens indregning af omsætning.

Figur 7
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3.3 Hvilken betydning har IFRS 15 for indregning af omsætning i
telekommunikationsbranchen

Dette afsnit skal bygge videre på afsnit 3.2, hvor det blev analyseret, hvilke væsentlige forskelle

der er mellem de nugældende standarder og IFRS 15. I dette afsnit vil der analyseres hvilken

betydning IFRS 15 og de identificerede forskelle har for indregning af omsætning i

telekommunikationsbranchen. Formålet med dette afsnit er således at anvende de teoretiske

forskelle, der er analyseret, til at identificere, hvilken betydning dette kan have i praksis for

televirksomhedernes regnskaber.

Det kan forekomme, at der i dette afsnit vil blive fokuseret på betydningen af nogle forskelle,

som ikke er behandlet dybdegående i afsnit 3.2 ovenfor, men som vil blive inddraget her, da det

har en større betydning specifikt for telekommunikationsbranchen.

I afsnittet vil der primært fokuseres på telebranchens salg af pakkeløsninger, hvor et

abonnement sælges sammen med en telefon. Fokusset ligger her, da dette er et af de mest

normale produkter i branchen, og det er ligeledes her, at IFRS 15 forventes at få størst

betydning.

Fokusset vil desuden ligge på betydningen for behandlingen af ændringer til kontrakter,

identifikation af leveringsforpligtelser og allokering og indregning af transaktionsprisen til de

enkelte leveringsforpligtelser i en kontrakt. Dette fokus er valgt ud fra den betragtning, at dette

er nogle af hovedbestanddelene i standarden og ligeledes vurderes, at det er på disse områder,

at IFRS 15 potentielt kan få en betydning for virksomheder i telebranchen.

3.3.1 Introduktion til telebranchen

Telekommunikationsbranchen er en branche, der udvikler sig meget i takt med teknologien og

forbrugernes behov udvikles og ændres. Der opereres med et bredt spektrum af varer og ydelser

herunder taleopkald, data kommunikation, tekst, internetadgang, mv. Tendensen er de senere år

klart gået over mod en langt større grad af mobile netværk, hvilket præger de produkter og den

udvikling. der er i branchen.

Virksomhederne i branchen er kendetegnet ved at have mange kunder og dermed mange

forskellige kontrakter. Ligeledes er udviklingen i markedet markant, hvorfor der hele tiden

kommer mange nye produkter og løsninger. Dette gør ligeledes, at et andet kendetegn ved

branchen er, at der er stor udskiftning af kunder, og mange ændringer til eksisterende

kontrakter.
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Typiske produkter i branchen er mobil-ydelser, der inkluderer ydelser som tale, data og tekst.

Ligeledes sælger virksomhederne også terminalerne, dvs. eksempelvis mobiltelefonerne, der

skal bruge disse data, - tale- og tekstydelser. Kendetegnet for produkterne i branchen er, at

disse varer og ydelser oftest sælges i pakkeløsninger, eks. en mobiltelefon med en dertilhørende

given mængde af tale, tekst og data. For at diversificere sig fra konkurrencen er mange

televirksomheder begyndt at sælge en del andre ydelser i disse pakker. Det kan eks. være

adgang til en internetbaseret TV-tjeneste, data i udlandet eller andre serviceydelser. Ligeledes

har mange introduceret afdragsordninger på terminaler.

I pakkerne som virksomhederne typisk sælger, er det meget normalt i branchen, at der gives en

rabat på terminalen, når der indgås en abonnementskontrakt, hvilket bl.a. ses i TDC’s årsrapport

(TDC, 2016, s. 13). Dette for at få kunderne ind som fast kunde på de mobile ydelser (tale, tekst

og data), hvor de typisk betaler et månedligt beløb for disse ydelser.

Den regnskabsmæssige behandling af omsætning er en meget væsentlig og kritisk del af

televirksomheders regnskabspraksis, og det er ofte et komplekst område grundet den store

mængde af kunder og kontrakter, den store udskiftning af disse, de mange ændringer til

kontrakter og ligeledes udviklingen i produkter, der tilbydes.

IFRS 15 vil derfor forventeligt have en betydning for indregningen af omsætning for

virksomheder i telekommunikationsbranchen, grundet det store antal mulige sammensætninger

af pakker, terminaler og mobile netværk ydelser, og de rabatter der gives på terminaler, den

høje frekvens af modifikationer til kontrakter, og de mange kunder og kontrakter, som de skal

håndterer samt det faktum, at varen og ydelserne leveres på forskellige tidspunkter.

Efter IAS 8 skal virksomheder i deres regnskab oplyse om ikke implementerede nye standarder,

og hvilken effekt det vurderes disse vil få på regnskabet. Ser man igennem televirksomhedernes

årsregnskaber bliver den forventede væsentlige betydning også fremhævet. Hos Deutsche

Telekom lyder det således om IFRS 15:

”The standard has a material effect on the presentation of Deutsche Telekom’s results of

operations and financial position” (Deutsche Telekom, 2016, s. 163).

Det findes derfor relevant at fortage en analyse af, hvilken betydning IFRS 15 kan få på

væsentlige områder i telebranchen. Dette vil blive gjort i nedenstående afsnit.
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3.3.2 Identifikation af leveringsforpligtelser
Som nævnt er et af kendetegnende ved telebranchen, at der tilbydes en lang række forskellige

pakkeprodukter, typisk indeholdende en mobiltelefon samt forskellige løsninger af mobile

netværksydelser, dvs. en given mængde af tale, tekst og data. Derfor er et væsentligt element i

forbindelse med indregning af omsætning efter IFRS 15, at identificere disse varer og ydelser i

kontrakten og vurderer, hvorvidt de udgør en separat leveringsforpligtelse.

Efter televirksomheden har aftalt en given kontrakt med kunden, som er step 1 i IFRS 15, skal de

separate leveringsforpligtelser identificeres. Efter IAS 18 skal indregningskriterierne anvendes

på transaktionens separate identificerbare elementer.

 Pakkeløsningerne er en transaktion med flere elementer. Da dette er en af de mest normale

løsninger, er det derfor relevant at belyse, hvilken betydning IFRS 15 vil have for behandlingen

af sådanne kontrakter, herunder identifikationen af separate leveringsforpligtelser.

Identifikationen af de enkelte leveringsforpligtelser kan illustreres i nedenstående eksempel:

Eksempel – Identifikation af separate leveringsforpligtelser i pakkeløsning
Beskrivelse
En televirksomhed indgår en kontrakt med en privatkunde om følgende:
- Netværksydelser indeholdende 3 GB data samt fri tale og tekst for 200 kr. om måneden
- En mobiltelefon for 1000 kr.
- Oprettelsesgebyr på 50 kr.

Pakken kan antages at være en standard pakkeløsning, og hvert element sælges også separat.

Identifikation af separate identificerbare elementer efter IAS 18
IAS 18 anvendes da der er tale om en hhv. vare og serviceydelse, og derved ikke en
entreprisekontrakt efter IAS 11.

Indregningskriterierne for omsætning skal anvendes på en transaktions separate
identificerbare elementer, for at afspejle substansen bag transaktionen efter IAS 18.13. Ingen
yderligere vejledning er givet i IAS 18. Kriterierne for separation i IFRIC 18 kan relevant
anvendes analogt i telebranchen (KPMG, 2010, s. 12), hvilket også er afspejlet i bl.a. Telenor
Groups regnskabspraksis (Telenor, 2016, s. 77). Efter IFRIC 18 separeres et element fra
andre, hvis det har en stand-alone værdi for kunden, og dagsværdien kan måles pålideligt.

Ud fra disse kriterier vurderes det, at der er 2 separate elementer:
- Netværksydelserne
- Mobiltelefonen.
 Disse har en selvstændig værdi, i det kunder også køber disse separat, og værdien kan måles
pålideligt.
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Af ovenstående eksempel er det illustreret, at IFRS 15 som sådan ikke vil have den store

betydning for selve identifikationen af transaktionens enkelte elementer ved en normal

pakkeløsning. Dette er konsistent med ovenstående analyse i afsnit 3.2.3, der også kom frem til,

at der ikke vil være en væsentlig forskel ift. identifikationen af de enkelte leveringsforpligtelser.

Som det vil fremgå af afsnittet nedenfor, vil allokeringen af transaktionsprisen til disse

identificerede leveringsforpligtelser derimod få stor betydning.

Selvom der som sådan ikke kommer en direkte forskel med IFRS 15, kan det siges, at

identifikationen af separate leveringsforpligtelser bliver en væsentlig del af behandlingen af

Oprettelsesgebyret vurderes ikke til at udgøre et separat element i transaktionen, idet det er
afhængigt af de netværksydelser der leveres løbende. Oprettelsesgebyret har således ikke en
selvstændig værdi for kunden, men er en form for forudbetaling for de fremtidige
netværksydelser der leveres.

Identifikation af separate leveringsforpligtelser efter IFRS 15
I vurderingen af behandlingen af kontrakten, skal virksomheden bl.a. vurdere hvilke varer og
ydelser, der udgør separate leveringsforpligtelser. Det vurderes, at der ligesom ovenfor her er
2 separate leveringsforpligtelser
- Netværksydelserne
- Mobiltelefonen.
Netværksydelserne er særskilte da de skaber værdi for kunden sammen med en vare der er
tilgængelig for kunden, idet de skaber værdi for kunden sammen med en mobiltelefon, hvilken
kan købes hos både den sælgende virksomhed eller konkurrenter. Derudover kan forpligtelsen
identificeres separat fra andre forpligtelser i kontakten, da det ikke bliver brugt som input til
et kombineret produkt, det modificerer ikke andre varer eller ydelser, og er heller ikke
påvirket af andre varer eller ydelser i kontrakten.

Netværksydelserne udgør en serie af særskilte ydelser der substantielt er de samme og har
samme leveringsmønster til kunden efter IAS 15.22(b), hvorfor de udgør en separat
leveringsforpligtelse.

Mobiltelefonen: Er særskilt da denne skaber værdi for kunden sammen netværksydelserne, der
kan fås hos enten den sælgende virksomhed eller konkurrenter, og forpligtelsen kan desuden
identificeres separat fra andre forpligtelser i kontrakten, dvs. netværksydelserne. Derfor er
dette også en særskilt leveringsforpligtelse, efter IFRS 15.22(a).

Oprettelsesgebyret vurderes ikke til at udgøre en separat leveringsforpligtelse, idet det ikke
kan adskilles fra de øvrige leveringsforpligtelser. Det udgør ikke en værdi for kunden, og
forpligtelsen kan ikke identificeres separat fra de øvrige forpligtelser. Af IFRS 15.B49 fremgår
desuden, at up-front betalinger, som eks. oprettelsesgebyrer, ikke vil føre til en separat
forpligtelse om levering af varer eller ydelser.
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kontrakter i takt med, at branchen finder nye måder at sælge produkter til kunderne på. Her

tænkes især på de mange ydelser, som branchen varierende tilbyder i deres pakkeløsninger for

at få solgt deres netværksydelser.

En række televirksomheder har i forbindelse med udviklingen af IFRS 15 givet udtryk for, at

terminaler, herunder mobiltelefoner, ikke bør anses som separate leveringsforpligtelser, idet

branchen ikke anser dem selv som værende i branchen for salg af telefoner, men derimod

netværksydelser (EY, 2015b, s. 12 og IFRS 15.BC88). I de tilfælde hvor der eksempelvis gives

en mobiltelefon gratis sammen med netværksydelser, argumenterer branchen for at denne

omkostning som det bliver, idet kostprisen er større end det man ”sælger” for, skal anses som

marketingsomkostninger eller omkostninger for at indgå en kontrakt.

På trods af at branchen mener, at det ikke bør være en separat leveringsforpligtelse, kan man

argumentere for, at dette ville føre til en inkonsistent behandling af kontrakter og ikke være i

tråd med de principper, som IFRS 15 er bygget på. Derudover vil en sådan vurdering af

virksomhedens primære produkter for hver enkelt kontrakt med flere elementer være subjektiv

og kunne variere fra virksomhed til virksomhed. Man kan ligeledes argumentere for, at det er en

kontrakt, der er forhandlet samlet, og prisen derfor også omfatter en telefon, selvom den

benævnes som værende ”gratis”. IASB holder også fast i, at alle varer eller ydelser leveret til en

kunde giver anledning til leveringsforpligtelser, hvis de er særskilte (IFRS 15.BC89).

3.3.3 Allokering af transaktionspris til identificerede leveringsforpligtelser
Identifikationen af leveringsforpligtelser bliver et vigtigt element i telebranchens behandling af

kontrakter med kunder. Et andet vigtigt element der naturligt følger efter dette, er selve

allokeringen af transaktionsprisen ud på de identificerede leveringsforpligtelser. Dette vil derfor

blive gennemgået i det følgende afsnit.

Allokeringen af transaktionsprisen til de identificerede leveringsforpligtelser forventes at få stor

betydning for telebranchen. Dette skyldes at den allokeringsmetode, som mange virksomheder i

telebranchen anvender, er anderledes, end den der skal anvendes efter IFRS 15. Den forventede

væsentlige betydning kan blandt andet ses i Telenor Groups regnskab:

”IFRS 15 requires allocation of the total consideration in a contract between elements in multiple

elements arrangements based on relative stand-alone selling prices for the goods and services

included…This change will have material impact on the revenue recognition where a significant

discount is provided to the customer on day one” (Telenor, 2016, s. 74).
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Den væsentlige forskel ligger i de principper, der anvendes ved allokeringen af

transaktionsprisen. Som det blev konkluderet ovenfor i afsnit 3.2.5 ser virksomheder i dag

forskellige steder hen for vejledning angående allokering ud til de forskellige elementer. Mange

televirksomheder allokerer i dag ud fra den relative dagsværdimetode, men modificeret med den

begrænsning der kaldes contingent revenue cap. Denne begrænsning kendes fra den

amerikanske standard ASC 605-25: Multiple-Element Arrangements (PwC, 2014, s. 9).

Ved contingent revenue cap metoden begrænses beløbet allokeret til det leverede element, dvs.

mobiltelefonen i dette tilfælde, til det beløb der ikke er afhængigt af leveringen af yderligere

varer eller ydelser, i dette tilfælde netværksydelserne (PwC, 2014, s. 9). Det vil sige, at man

altså udskyder indregningen af størstedelen af omsætningen, da denne er afhængig af, at man

leverer de efterfølgende månedlige ydelser.

Ved gennemgang af årsregnskaber fra virksomheder i telebranchen, syntes principperne fra

contingent revenue cap til at være en i branchen anderkendt metode til behandling af kontrakter

med flere elementer.11

Da der i IFRS 15 skal allokeres ud fra den relative stand-alone salgsprismetode, og contingent

revenue cap metoden erstattes af denne, vil der komme en forskel i behandlingen af kontrakter

med flere elementer. Dette kan belyses i nedenstående eksempel:

3.3.3.1 Eksempel – allokering af transaktionspris

11 Dette kan bl.a. ses ved gennemgang af følgende årsregnskaber: Deutsche Telekom, Annual Report 2015, s. 171,
Telenor, Annual Report 2015, s. 77, Vodafone, Annual Report 2015, s. 114 samt TDC, Årsrapport 2015, s. 71.

Eksempel – Allokering af transaktionsprisen til separate leveringsforpligtelser ved normal

pakkeløsning i telebranchen

Beskrivelse

I januar 20X1 indgår to forskellige televirksomheder, Virksomhed A og Virksomhed B, hver
især en kontrakt om en pakkeløsning med en kunde. For begge virksomheder består pakken af
netværksydelser, bestående af 3 GB data samt fri tale og tekst for 200 kr./mdr., samt en
telefon til en pris på 500, hvilken indeholder en rabat. Rabatten opnås, når der købes en
telefon sammen med mobile netværksydelser, som er tilfældet i denne pakkeløsning. Der ses i
eksemplet bort fra eventuelle finansielle elementer og oprettelsesgebyrer.

 Oversigt over pakkens indhold og priser:

Virksomhed A Virksomhed B
Telefon kontraktpris             500                 500
Telefon stand-alone         1.000              1.500
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normalpris

Telefon kostpris             750              1.250

Netværksydelse
kontraktpris/mdr.             200                 200

Netværksydelse stand-
alone pris/mdr.             200                 200

Kontrakten gælder i 2 år, hvorefter kunden fortsætter med at betale 200 kr. indtil kunden
opsiger kontrakten. Ved opsigelse inden kontraktudløb skal restbeløbet betales for
netværksydelserne for de resterende måneder af bindingsperioden. Efter bindingsperioden
kan kontrakten opsiges fra måned til måned uden omkostninger.

Behandling

Behandling efter nugældende standarder
Virksomhed A T0 T1 T2 T3

Omsætning telefon 500(a)

Omsætning ydelse 2400(b) 2400 2400
Omkostning telefon 750(c)

Indkomst -250(c) 2400 2400 2400
Cash flow -250(e) 2400 2400 2400
Virksomhed B
Omsætning telefon 500
Omsætning ydelse 2400 2400 2400
Omkostning telefon 1250
Indkomst -750 2400 2400 2400
Cash flow -750 2400 2400 2400

(a): Den relative dagsværdimetode er anvendt, men omsætning allokeret til den leverede vare
(telefonen) er begrænset til den del, der ikke er afhængig af senere levering af ydelserne
(contingent revenue cap). Samme resultat fås efter residualmetoden: Beløbet allokeret til
telefonen (500) er residualet af kontraktprisen (500+200*24=5.300) fratrukket dagsværdien
af de ikke leverede ydelser (200*24=4.800). Indregningen sker på dag 1 ved overgang af
væsentlige risici og afkast tilknyttet ejendomsretten.

(b): Dagsværdien af netværksydelserne, 4.800, indregnes ud over kontraktens periode, dvs.
200/mdr., da det er en serviceydelse og derfor indregnes over tid efter IAS 18. Indregningen
sker måned for måned som ydelserne leveres (ud fra færdiggørelsesgraden).

(c): Omkostningen til telefonen indregnes i samme periode som den tilhørende omsætning.

(d): Indkomsten for kontrakten udgør omsætningen for telefonen + ydelsen (500) fratrukket
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12 Der ses for eksemplets skyld bort fra omkostninger relateret til ydelserne.

omkostningerne (750)12.

(e): Cash flowet i perioden udgør modtagen betaling for telefon + ydelse (500), fratrukket
udgifter (750).

Samme principper gør sig gældende for Virksomhed B.

Behandling efter IFRS 15
Virksomhed A T0 T1 T2 T3

Omsætning telefon 914(a)

Omsætning ydelse 2193(b) 2193 2400
Omkostning telefon 750(c)

Indkomst 164(d) 2193 2193 2400
Cash flow -250(e) 2400 2400 2400
Kontraktaktiv (balancepost) 414(f) 207 0
Virksomhed B
Omsætning telefon 1.262
Omsætning ydelse 2019 2019 2400
Omkostning telefon 1250
Indkomst 12 2019 2019 2400
Cash flow -750 2400 2400 2400
Kontraktaktiv (balancepost) 762 381 0

(a): Der sker allokering ud fra den relative stand-alone salgspris. Samlet stand-alone
kontraktpris er 1.000 + 4.800 = 5.800. Faktisk kontraktpris er 500 + 4.800 =5.300.
Omsætning telefon = (1000/5.800)*5.300 = 914. Indregningen sker på dag 1 ved kontrollens
overgang, da leveringsforpligtelsen her er opfyldt.

(b): Der sker allokering ud fra den relative stand-alone salgspris. Omsætning fra ydelse:
(4.800/5.800)*5.300 = 4.386. Dette indregnes som omsætning over tid, som
leveringsforpligtelsen opfyldes (ud fra færdiggørelsesgraden), da kunden modtager og
forbruger den leverede ydelse samtidig som Virksomhed A leverer denne (IFRS 15.35(a)).
Derfor deles beløbet ud over kontraktperioden dvs. 4.386/24 = 182,7 kr./mdr., svarende til
2.193 pr. år. Efter bindingsperioden anses kontrakten som en måned-til-måned kontrakt, idet
rettighederne og forpligtelserne løber fra måned til måned, og kontraktprisen for ydelserne
allokeres fuldt ud hertil (2.400).

(c): Omkostningen til telefonen indregnes i samme periode som den tilhørende omsætning.

(d): Indkomsten for kontrakten udgør omsætningen for telefonen + ydelsen (914) fratrukket
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Ovenstående eksempel belyser hvorledes en række af de forskelle, som tidligere er analyseret

mellem de nugældende standarder og IFRS 15, har betydning for behandlingen af kontrakter i

telekommunikationsbranchen. Disse vil blive kommenteret nedenfor.

3.3.3.2 Betydning for omsætningen fra hhv. telefon og ydelse
I eksemplet ovenfor belyses betydningen af, at contingent revenue cap som allokeringsmetode

ikke må anvendes under IFRS 15, men den relative stand-alone salgspris derimod skal anvendes.

Det kan her ses, at denne forskel betyder, at der under IFRS 15 allokeres en større andel af

transaktionsprisen til mobiltelefonen, og derved en mindre del til selve netværksydelserne. Da

kontrollen for telefonen typisk overgår ved kontraktens indgåelse, betyder dette også, at der

indregnes en større del af omsætningen tidligere under IFRS 15, nemlig umiddelbart efter

kontraktens indgåelse.

Den tidligere indregning ses i eksemplet, da der for Virksomhed A’s vedkomne bliver indregnet

500 kr. ved kontraktindgåelse under de nugældende standarder, mens der under IFRS 15 bliver

indregnet 914 kr. ved kontraktindgåelsen. For virksomhed B er forskellen endnu større, idet der

her bliver indregnet 762 kr. mere ved kontraktindgåelsen under IFRS 15.

13 Der ses for eksemplets skyld bort fra omkostninger relateret til ydelserne.

omkostningerne (750)13.

(e): Cash flowet i perioden udgør modtagen betaling for telefon + ydelse (500), fratrukket
udgifter (750).

(f): Der opstår et kontraktaktiv ved indgåelsen, idet opfyldelsen af leveringsforpligtelsen ift.
telefonen mindsker de samlede forpligtelser, mens der er stadig rettigheder, idet hele beløbet
allokeret til telefonen ikke modtages med det samme. Kontraktaktivet er derfor forskellen
mellem den indregnede omsætning (den opfyldte leveringsforpligtelse), 914, og de 500 som
modtages som betaling for telefonen. Disse 414 i kontraktaktiv opstår derfor umiddelbart
efter kontraktindgåelsen, og bliver reduceret hver måned (som betalingen på 200 modtages)
med 17,3 kr., hvilket svarer til andelen af den månedlige ydelse, som er allokeret til telefonen
(dvs. forskellen mellem den allokerede mdl. ydelse på 183, se (b) ovenfor, og den
kontraktuelle mdl. Ydelse på 200 kr. = 17,3 kr. pr. måned, svarende til 207 pr. år.)

Samme principper gør sig gældende for Virksomhed B.
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Dette kan ses af nedenstående graf, der tager udgangspunkt i Virksomhed A i ovenstående

eksempel:

At en større del af transaktionsprisen bliver allokeret til telefonen, og omsætningen derved

bliver indregnet tidligere gør, at forskellene i allokeringsmetoden, der kommer med IFRS 15, er

et af de områder der får den mest væsentlige betydning for indregning af omsætning i

televirksomhederne. Dette især fordi, at der netop er så mange kontrakter hos hver virksomhed,

og der ligeledes sker en stor udskiftning i kundebasen når kunder relativt ofte skifter

netværksudbyder, abonnementer mv.

At omsætningen fra disse pakkeløsninger vil blive indregnet tidligere under IFRS 15 får den

betydning, at indkomsten fra en kontrakt alt andet lige kommer tidligere, hvilket gør, at

egenkapitalen påvirkes tidligere end det er tilfældet under de nugældende standarder.

3.3.3.3  Kontraktaktiv
Som det tidligere er blevet nævnt, er det aktiv, der er i fokus i IFRS 15, selve kontrakten og

nettopositionen i denne. Omsætning indregnes ved stigninger i aktiver (rettigheder) eller ved

fald i forpligtelserne i kontrakten. Det kontraktaktiv- eller passiv der opstår, skal indregnes og

præsenteres i balancen.

Som det kan ses af ovenstående eksempel, vil der med IFRS 15 komme en forskel til de

nugældende standarder ift. balancestørrelsen, da der med en sådan pakkeløsning kommer et

kontraktaktiv under IFRS 15. Dette skyldes, at forpligtelsen, dvs. levering af telefonen, opfyldes

umiddelbart ved kontraktindgåelse, når telefonen leveres og kontrollen dermed overgår. Dermed

er der sket et fald i forpligtelser under kontrakten for 914 kr., som er det allokerede beløb til

telefonen. Men rettighederne falder også, da man modtaget betaling, men da dette er med 500
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kr., som er den kontraktuelle pris, er forpligtelserne altså faldet med 414 mere end

rettighederne, og derfor der et kontraktaktiv på dette tidspunkt på de 414 kr., for Virksomheds

A vedkomne.

Et sådan kontraktaktiv opstår ikke under de nugældende standarder, idet der under den

nugældende praksis allokeres et beløb til telefonen, som svarer til det der modtages som

betaling for telefonen. Dette kan også ses i ovenstående eksempel.

IFRS 15 og dennes forskel i allokering ved kontrakter med flere elementer, får altså en betydning

for balancestørrelsen i televirksomheder, idet balancen vil blive større, når der skal indregnes

dette kontraktaktiv. Denne betydning er Telenor enige i, hvilket fremgår af deres årsrapport for

2015, hvor det er beskrevet, at den tidligere indregning af omsætning med IFRS 15 forventes at

betyde, at der skal indregnes et kontraktaktiv med tilhørende stigning i egenkapitalen (Telenor,

2016, s. 74).

Dette har betydning for en række nøgletal, der baserer sig på balancetal. Som tidligere nævnt

har den tidligere indregning af omsætning, som derved øger indkomsten det første år, betydning

for egenkapitalen der alt andet lige stiger tidligere. Dette har derved betydning for et nøgletal

som afkast på egenkapitalen (ROE). Ligeledes vil den højere balancesum have betydning for

nøgletal hyppigt anvendt af regnskabsbrugere, som eks. afkast på investeret kapital (ROIC).

3.3.3.4 Betydning for televirksomhedernes sammenligningsgrundlag
At forskellen i allokeringsmetoden betyder at omsætning indregnes tidligere, og mere

omsætning bliver allokeret til telefonen, har også en betydning for sammenligneligheden af

virksomhedernes omsætning. Mens en større andel af kontraktprisen bliver allokeret til

telefonen, gælder det modsatte naturligvis for netværksydelserne, hvor der bliver allokeret en

mindre del af omsætningen fra en kontrakt.

Et af de vigtigste nøgletal der bliver brugt i telekommunikationsbranchen er Average Revenue

Per User (ARPU), der er et udtryk for hvor meget omsætning fra netværksydelserne, som en

virksomhed generer pr. kunde (Investopedia, u.d.). Dette bliver bl.a. anvendt af

regnskabsbrugere til at sammenligne televirksomhedernes resultater af netværksydelser, som

anses for deres primære produkt. Dette nøgletal vil falde under IFRS 15, da der allokeres et

mindre beløb til netværksydelserne, hvilket kan ses af ovenstående eksempel.

Desuden får IFRS 15 også betydning for den måde to televirksomheder kan sammenlignes

gennem ARPU-nøgletallet. I eksemplet ovenfor er kontrakten for Virksomhed A og Virksomhed B
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ens, den eneste forskel er, at Virksomhed B tilbyder en telefon med højere stand-alone salgspris,

men til samme kontraktpris som Virksomhed A. I behandlingen af kontrakten under de

nugældende standarder er ARPU for virksomhed A og Virksomhed B ens idet omsætningen for

ydelserne for begge virksomheder er ens.

 ARPU vil blive ændret under IFRS 15, idet omsætningen allokeret til ydelserne er mindre. Dette

kan ses i eksemplet ovenfor, hvor det kan ses, at omsætningen fra ydelserne er faldet for begge

virksomheder fra de nugældende standarder til IFRS 15. Derudover er omsætningen fra

netværksydelserne under IFRS 15 mindre for virksomhed B end for virksomhed A. Dette som

følge af, at der er allokeret mere til telefonen hos Virksomhed B, fordi den gav en dyrere telefon

med i pakken end Virksomhed A. Dermed bliver ARPU fremadrettet påvirket af hvilken telefon og

hvor stor rabat, der gives. Dette må siges at være en af de væsentlige direkte betydninger som

IFRS 15 har, idet dette nøgletal netop er et af de afgørende for sammenligning af

televirksomheder.

Også andre nøgletal som indtjening pr. aktie (EPS), EBIT og EBITDA vil blive påvirket af, at

omsætningen indregnes hurtigere.

Foruden ændringen i ARPU kan forskellene i allokeringsmetoden med implementeringen af IFRS

15 også få betydning for, hvorledes man kan anvende den information man får i regnskabet. I

det opstillede eksempel ovenfor kan man sige, at virksomhed B giver en dyrere telefon end

Virksomhed A, for at få adgang til samme omsætning fra netværksydelserne. Dette vil sige, at

Virksomhed B må afholde flere omkostninger end Virksomhed A, for at få samme omsætning fra

netværksydelser. Virksomhed B har, under de nugældende standarder, ved kontraktindgåelsen,

tidspunktT0, alt andet lige har et underskud ved kontrakten på 750, mens det for Virksomhed A

er 250. Dermed viser de nugældende standarder, at Virksomhed B på inkassere nogle flere

omkostninger, for at få samme cashflow.

Der er i eksemplet ovenfor under de nugældende standarder en direkte sammenhæng mellem

indkomsten, cash flowet og omkostninger forbundet med indgåelse af kontrakten, idet disse er

250 og 750 for hhv. Virksomhed A og Virksomhed B.

Under IFRS 15 er det et andet billede, og derved også nogle andre informationer, der fås. Som

det ses i eksemplet, er forholdet mellem indtjeningen for Virksomhed A og B ændret, idet

forskellen er mindre. Der er nu ikke samme forhold mellem indtjeningen, cash flowet og
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omkostninger forbundet med indgåelse af kontrakt. Derved viser IFRS 15 ikke på samme måde,

at Virksomhed B må inkassere flere omkostninger end A, for at få samme cash flow.

 Indtjeningen og cash flowet følges altså ikke ad længere. Derudover er omsætningen fra hhv.

telefon og ydelse ændret, således at Virksomhed A og B ikke længere genererer samme

omsætning for de to leveringsforpligtelser, hvilket er tilfældet under de nugældende standarder,

selvom der kontraktuelt ikke er nogen forskel på betalinger for hhv. telefon og netværksydelse

mellem de to virksomheders kontrakt.

Det kan ses i nedenstående grafer, at Virksomhed B under de nugældende standarder har lavere

indkomst end Virksomhed A (500 kr. lavere), men at deres omsætning følges ad. Under IFRS 15

generer Virksomhed B derimod mere omsætning ved kontraktindgåelsen end Virksomhed A,

mens Virksomhed A de følgende år generer mere omsætning end Virksomhed B, som følge af, at

der er allokeret mere af kontraktprisen til ydelserne i denne virksomhed.
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IFRS 15 har altså en væsentlig betydning for billedet af den måde omsætningen genereres på,

hvilket alt andet lige giver en anden information end de nugældende standarder. Man kan sige,

at virksomheder der har højere omkostninger forbundet med at indgå en kontrakt, dvs. de

virksomheder der er nød til at give store rabatter på telefonen, indregner omsætning fra en

given kontrakt tidligere, end virksomheder der ikke giver lige så store rabatter. Omvendt får de

virksomheder, der ikke giver lige så store rabatter en højere omsætning de følgende år.

Ligeledes vil virksomheder, der ikke giver så store rabatter, dvs. Virksomhed A i ovenstående

eksempel, få en bedre ARPU målt på omsætning fra ydelser end virksomheder, der giver store

rabatter (virksomhed B ovenfor). Dermed giver regnskabet en anden information, idet ARPU

eksempelvis nu vil afspejle, at Virksomhed A er bedre til at indgå en kontrakt uden at skulle

inkassere høje omkostninger ved dette i form at store rabatter på telefonen. Under de

nugældende standarder afspejles det derimod, at Virksomhed A og B har samme ARPU, idet de

har samme omsætning fra deres hovedprodukt, netværksydelserne.

3.3.3.5 Betydning ved salg gennem forskellige salgskanaler
Forskellen i allokeringen af transaktionsprisen får også betydning for omsætning der indregnes

fra netværksydelserne, afhængigt af om en virksomhed selv sælger løsningen i deres egen butik,

eller om dette bliver gjort gennem et indirekte distributionsnetværk, dvs. detailhandel. Sælges

der gennem et eksternt detailled, sælger detailbutikken ofte telefonen og får betaling fra

televirksomhederne i form af en salgskommission for hvert solgt abonnement, der sælges med

telefonen. Betydningen kan illustreres i nedenstående eksempel (Vodafone m.fl., 2012).

Eksempel – Betydning ved salg gennem forskellige salgskanaler

Beskrivelse

Virksomhed A kan vælge at sælge sine netværksydelser gennem en pakkeløsning i egen butik,
eller kan vælge at lade en detailhandler om at sælge netværksydelsen sammen med en telefon.

Virksomhed A sælger
selv

Detailhandler
sælger telefon med
Virksomhed As
netværksydelser

Telefon kontraktpris                 500 Telefon kontraktpris 500
Stand-alone
normalpris              1.000 Salgskommission                               250

Indkøbspris                 750

Netværksydelse hos
virksomhed A,
kontraktpris/mdr.                               200

Netværksydelse
kontraktpris/mdr.                 200
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Netværksydelse stand-
alone pris/mdr.                 200

Ovenstående eksempel giver ingen forskel for kunden, idet man i begge tilfælde får en telefon til
en kontraktpris på 500 kr. samt netværksydelser til 200 kr./mdr. i 2 år.

Behandling:

Nugældende standarder IFRS 15
Virksomhed A sælger selv T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3

Omsætning telefon 500 914
Omsætning ydelse 2400 2400 2400 2193 2193 2400
Omkostning telefon 750 750
Indkomst -250 2400 2400 2400 164 2193 2193 2400
Kontraktaktiv (balancepost) 414 207 0
Detailhandler sælger
Omsætning telefon
Omsætning ydelse 2400(a) 2400 2400 2400(d) 2400 2400
Omkostning telefon
Salgskommission 250(b) 125(e) 125
Indkomst -250(c) 2400 2400 2400 0 2275(f) 2275 2400
Kapitaliserede omkostninger
(balancepost) 250(e) 125 0

Virksomhed A sælger selv pakkeløsningen:
Tallene og forskellene under de nugældende standarder og IFRS 15 i tilfældet, hvor Virksomhed
A sælger selv, er fremkommet på samme måde som eksemplet ovenfor i afsnit 3.3.3.1.

Pakkeløsningen sælges gennem eksternt distributionsled (detailhandler):
(a): Omsætningen fra netværksydelserne under de nugældende standarder svarer til det der
betales årligt, dvs. 200*12 = 2.400

(b): Virksomhed A betaler en salgskommission på 250 kr. til detailhandleren for at sælge deres
netværksydelse sammen med telefonen. Dette omkostningsføres fuldt ud i året for
kontraktindgåelse (PwC, 2014, s. 13 samt Vodafone m.fl., 2012, s. 5).

(c): Der er ingen indtægter, når detailhandler sælger telefonen, hvorfor indkomsten er negativ
med den salgskommission der betales.

(d): Omsætningen fra netværksydelserne under IFRS 15 svarer til det, der betales årligt, dvs.
200*12 = 2.400. Der er for Virksomhed A kun én serie af separate leveringsforpligtelser,
netværksydelserne, hvorfor hele kontraktsummen allokeres hertil. Telefonen sælges af
detailhandleren, og er derfor ikke en særskilt leveringsforpligtelser for Virksomhed A.
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Af ovenstående eksempel bliver det belyst, at der med IFRS 15 kommer en klar forskel i den

omsætning, der indregnes fra netværksydelserne, afhængig af om der sælges gennem en

detailhandler, eller om der sælges i eget netværk (egen butik). Under IFRS 15 ses i ovenstående

eksempel, at omsætningen fra netværksydelserne, og derved nøgletallet ARPU, er højere ved

salg gennem detailhandler end salg gennem egen butik (2.400 kr./ år ved detailled mod 2.193

kr./år under kontraktperioden ved salg gennem egen butik).

Forskellen skyldes, at Virksomhed A, hvis de sælger selv, skal allokere en del af

transaktionsprisen til telefonen. Hvis de sælger deres netværksydelser gennem et eksternt

detailled, er det ikke Virksomhed A, der sælger telefonen, hvorfor hele transaktionsprisen kan

allokeres til netværksydelserne.

Derudover kommer en forskel ved, at omkostninger til at indgå en kontrakt, der skal aktiveres

efter IFRS 15.91, i dag primært bliver omkostningsført hos televirksomheder. Under de

nugældende standarder, som ikke indeholder meget vejledning, aktiveres omkostninger til

indgåelse af kontrakt hos nogle som immaterielt aktiv. Dette er dog ikke praksis for mange i

telebranchen, hvor omkostningerne i stedet bliver omkostningsført med det samme (PwC, 2014,

s. 13 samt Vodafone m.fl., 2012, s. 5). Dermed bliver omkostninger til salgskommission altså

under nugældende standarder indregnet som omkostninger ved kontraktindgåelse, mens det

under IFRS 15 bliver kapitaliseret og omkostningsført over kontraktens løbetid.

At det får en betydning for sammenligneligheden under IFRS 15 skyldes, at der ved salg gennem

eget netværk sker indregning af omkostninger for indgåelse af kontrakten, som primært

14 Ved amortiseringen af de aktiverede omkostninger, skal der tages højde for eventuelle forlængelse af kontrakter
mv., således at amortiseringen sker ud fra overdragelsen af varer eller ydelse der er relateret til de aktiverede
omkostninger (IFRS 15.BC309). Dette betyder, at der skal tages højde for perioden efter de 2 år, hvor kontrakten bliver
forlænget måned for måned. Derfor skal der i princippet anvendes den periode, som en given televirksomhed
forventer at kundeforholdet varer. Der er i eksemplet for simpelhedens skyld antaget, at denne periode er 2 år, dvs.
samme længde som kontraktperioden.

(e): Salgskommissionen er en omkostning for at opnå kontrakten, og ville ikke have været
afholdt, hvis ikke Virksomhed A havde opnået kontrakten. Omkostningen bliver genvundet ved
opfyldelse af leveringsforpligtelserne. Derfor skal denne omkostning aktiveres ved indgåelse, og
omkostningsføres i takt med, at leveringsforpligtelsen opfyldes (IFRS 15.91 og 92). Derfor
aktiveres 250 kr. ved kontraktindgåelse og der omkostningsføres 125 kr. i år 1 og 2, hvilket
reducerer balancen med tilsvarende beløb.14

(f): Indkomsten udgør indtægten på 2.400 fratrukket omkostning til salgskommission på 125.
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vedrører rabatten på telefonen, når telefonen leveres ved kontraktindgåelsen. Ved salg gennem

detailhandler indregnes der ingen omkostninger ved indgåelse, men i stedet bliver udgifterne,

der her i stedet vedrører salgskommissionen til detailhandleren, kapitaliseret og omkostningsført

løbende over kontraktens løbetid. Dermed kan der altså ikke på samme måde sammenlignes

mellem 2 virksomheder, som sælger gennem hhv. eget netværk og detailhandler.

Balancen hos de virksomheder der sælger gennem detailhandler blive derfor større ved

kontraktindgåelse, end dem der sælger gennem eget salgsnetværk, idet de altså skal kapitalisere

omkostninger til salgskommissionen der betales til detailhandleren.

3.3.4 Modifikationer til kontrakter
Som det er blevet nævnt tidligere sker der i telebranchen rigtig mange ændringer til kontrakter.

Da der i branchen netop er rigtig mange kontrakter og ændringer hertil, kan IFRS 15’s krav til

behandlingen af ændringer til kontrakter være meget vigtig for televirksomhederne.

Som det tidligere er blevet analyseret i afsnit 3.2.2.2, er der i de nugældende standarder ingen

specifik vejledning til, hvorledes modifikationer til kontrakter skal behandles.

I telekommunikationsbranchen har man under de nugældende standarder historisk typisk

behandlet ændringer til kontrakter som en ny kontrakt, hvor ændringerne derfor foretages

fremadrettet (PwC, 2014, s. 17).

Der kommer med IFRS 15 en meget mere specifik vejledning til, hvorledes televirksomhederne

skal behandle de mange modifikationer. Med de mange kontrakter og ændringer til kontrakter,

som findes i telebranchen, forventes disse regler og vejledninger at skabe stor kompleksitet for

televirksomheder i deres vurdering og behandling af modifikationer til kontrakter. Dette er

Deutsche Telekom i deres comment letter til Exposure draft fra 2011 enige i. Her påpeges det,

at vejledningen er meget kompleks at implementere i praksis (Deutsche Telekom, 2012, s. 17).

Kompleksiteten ligger især i frekvensen af antal ændringer, der bliver udarbejdet til kontrakter i

telebranchen, samt den type af kontrakter man laver, der netop er nemme at ændre og/eller

udskifte. Nedenstående eksempel illustrerer behandlingen, og dermed betydningen, af IFRS 15

for en pakkeløsning, herunder kompleksiteten der kan opstå ved sådanne kontrakter (EY,

2015b, s. 10-11):
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15 Beregning: Stand-alone salgspris: 2 telefoner *1000 = 2000. Allokeret transaktionspris: (2000/9200)*8200 = 1783
16 Beregning: Standalone salgspris: 300 kr. * 24 mdr. = 7200. Allokeret transaktionspris: (7200/9200)*8200 = 6417

Eksempel – Modifikationer til kontrakter

Beskrivelse:

2 personer indgår i januar 20x1 en 2-årig aftale med en televirksomhed om en såkaldt
familieplan, der tilbyder netværksydelser som kan deles inden for familien. Der betales 300
kr./mdr. for 3GB data samt fri tale og tekst, som kan anvendes og deles af hele familien.
Denne pris svarer til det man normalt kan købe sådanne ydelser for separat.
Familien vælger 2 telefoner, der under kontrakten hver især koster 500. kr. De kan købes for
1000 kr. separat. Der kan løbende tilføjes abonnementer til pakken, og telefoner kan fås med
samme rabat, så længe pakken forlænges til varende 24 mdr.

Familien køber den 2-årige aftale samt 2 telefoner til 500 kr. pr. stk.

Behandling:

Familiepakke inden ændringer Stand-alone salgspris Allokeret transaktionspris
Telefoner15                          2.000 1.783
Netværksydelse16 7.200 6.417

Virksomheden vil ved kontraktindgåelsen, og når kontrollen til telefonerne er overgået,
indregne 1.783 kr. i omsætning fra telefonerne. Derudover vil der indregnes 1.000 kr. som
likvider, da de modtager dette beløb i betaling for telefonerne, og ligeledes vil at kontraktaktiv
blive indregnet med 783 kr., som er forskellen mellem den modtagene betaling på 1.000 kr.
og den indregnede omsætning på 1.783 kr. Beløbet allokeret til serviceydelserne indregnes
løbende hver måned, som leveringen finder sted, med 267,4 kr./mdr., svarende til 3.208,8 kr.
pr. år. Kontraktaktivet bliver i samme periode 32,6 kr. mindre pr. måned svarende til 391 kr.
pr. år.

Den 1. juni 20x1 vil familien tilføje en ekstra bruger til familieplanen. De kan købe en
tilsvarende telefon med samme rabat som de 2 øvrige. For at kunne få rabatten på telefonen
bliver kontraktperioden forlænget med 5 mdr., så den på ny er 24 måneder. Den månedlige
ydelse bliver med en ekstra bruger/abonnent hævet til 350 kr.

Virksomhed A skal vurdere, hvorledes denne ændring skal håndteres efter IFRS 15. Det skal
vurderes, hvorvidt ændringen skal behandles som en separat kontrakt eller som en ændring til
den eksisterende kontrakt.

Der sker en stigning i omfanget af kontrakten, i det der kommer en ny bruger, der købes ny
telefon og kontrakten tilføjes 5 mdr. ekstra netværksydelser. Disse er hver især særskilte, da
de har en værdi for kunden separat, og forpligtelsen kan identificeres separat fra andre
forpligtelser i kontrakten. Men prisen på kontrakten stiger ikke med stand-alone værdien, idet
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Ovenstående eksempel illustrerer, at der selv med en relativ simpel pakke og enkel ændring

hertil er en del, som virksomheden skal tage højde for og vurdere. Stand-alone priserne skal

observeres og hvis ikke muligt så estimeres, hvilket kræver skøn fra ledelsen. Ligeledes skal der

for hver enkel ændring vurderes, hvorledes denne skal behandles. Dette kræver i høj grad en

17 Beregning: Oprindeligt kontraktaktiv: 783 fratrukket 5 mdr. * telefonernes mdl. allokerede andel (32,6)= 618
18 Beregning: Stand-alone salgspris: 1 telefon a 1000 kr. Allokereret transaktionspris: (1000/9400)*8282= 881
19 Beregning: Stand-alone salgspris: 24 mdr. * 350 = 8400. Allokeret transaktionspris: (8400/9400)*8282=7401

telefonen og den ekstra bruger/abonnent fås til en rabat, der ikke kunne opnås uden den
oprindelige kontrakt. Derfor skal behandlingen ikke behandles som en ny separat kontrakt. I
stedet behandles den som en del af den oprindelige kontrakt. De resterende
leveringsforpligtelser, efter ændringen, dvs. de månedlige netværksydelser, er separate fra
telefonerne og serviceydelserne, der allerede er leveret. Ligeledes er den nye telefon
separat/adskilt fra de allerede leverede ydelser og telefoner. Derfor behandles kontrakten som
en opsigelse af den gamle kontrakt, og indgåelse af en ny kontrakt. Derfor skal ændringen kun
gælde fremadrettet.

Den tilbageværende betaling, som televirksomheden har ret til, bestemmes således:
500 kr. (den nye telefon) + 8.400 kr. (350 kr. * 24, dvs. den mdl. ydelse i perioden) – 618
kr.17 (restværdien af kontraktaktivet, som er allokeret til de 2 allerede leverede telefoner) =
8.282 kr.

Familiepakke efter ændringer Stand-alone salgspris Allokeret transaktionspris
Tilføjet telefon18 1.000 881
Netværksydelse19 8.400 7.401

Ved leveringen af den nye telefon indregnes 881. kr. Der indregnes 500 kr. som likvider, idet
der modtages betaling for telefonen på samme tidspunkt. Der indregnes et kontraktaktiv på
381 kr., som er forskellen mellem det indregnede omsætning og det modtagne beløb.

Familien betaler fra juni og fremadrettet 350 kr. pr. måned. Hos televirksomheden udgør
308,4 kr. (7.401 kr./24) af dette beløb den allokerede omsætning fra netværksydelserne. De
resterende 41,6 kr./mdr. nedbringer kontraktaktivet. De 41,6 kr. består af 25,8 kr., som er
nedbringelse af det oprindelige kontraktaktiv, og 15,8 kr. som vedrører ændringen. Det
oprindelige kontraktaktiv bliver fordelt ud på den forlængede kontraktperiode på 24 mdr., da
dette netop er dens nye forventede levetid.

Der er i ovenstående eksempel set bort fra andre rabatter, finansielle elementer (tidsværdien
af penge), variable beløb mv. Det er således et simplificeret eksempel. Øvrige elementer vil
blot gøre behandlingen endnu mere kompleks.
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individuel vurdering fra kontrakt til kontrakt. Desuden skal virksomheden holde styr på

kontraktaktivet, og ændringens betydning for dette.

En betydning for televirksomhederne med IFRS 15 er altså, at det kan være rimelig komplekst at

behandle og håndtere de mange ændringer. Det vurderes dog samtidig, at selve behandlingen af

ændringer til kontrakter i rigtig mange tilfælde ikke vil betyde en forskel i behandlingen.

Som det tidligere blev nævnt er praksis i dag, at televirksomheder typisk behandler ændringer til

kontrakter som en ny kontrakt, hvor ændringerne indregnes fremadrettet.  Selv om man under

IFRS 15 skal foretage en individuel vurdering af, hvorvidt ændringer tilfører særskilte varer eller

ydelser, vil en væsentlig del af ændringerne omhandle varer eller ydelser, der er særskilte til de

allerede leverede. Derfor vil ændringerne efter IFRS 15 enten skulle behandles som en ny

separat kontrakt, hvis omfanget af kontrakten stiger med særskilte varer eller ydelser, og

kontraktprisen stiger med stand-alone prisen for disse, eller som opsigelse af en gammel

kontrakt og indgåelse af ny, såfremt de efter ændringen resterende varer og ydelser er særskilte

fra de allerede leverede. I begge tilfælde vil ændringen medføre en ændring fremadrettet,

ligesom det bliver i dag.

At IFRS 15 ikke vil få en væsentlig betydning for televirksomheders behandling af ændringer til

kontrakter, er også Telenors vurdering, der i deres årsrapport for 2015 beskriver, at

behandlingen af modifikationer til kontrakter under IFRS 15 i praksis ikke vil få den store

betydning for indregningen af omsætning i koncernen (Telenor, 2016, s. 74). Ligeledes mener

EY, at de fleste ændringer i telebranchen vil skulle behandles fremadrettet (EY, 2015b, s. 7).

Det vurderes derfor, at IFRS 15 ikke vil få den store indflydelse på, hvorledes ændringerne til

kontrakter behandles, idet der under de nugældende standarder typisk behandles fremadrettet,

mens dette i mange tilfælde for standardløsninger, også vil være tilfældet under IFRS 15.

Ændringer under IFRS 15 får dog en betydning forstået på den måde, at den kan være kompleks

for virksomhederne at håndtere på de mange forskellige kontrakter og ændringer, der er hertil.

3.3.5 Diskussion af IFRS 15’s betydning for televirksomhedernes regnskabers
informationsværdi

Som det i de ovenstående afsnit er blevet analyseret, får IFRS 15 på nogle områder markant

betydning for indregningen af omsætning hos televirksomhederne, herunder især allokeringen af

transaktionsprisen. Dette afsnit har derfor til formål at diskutere den betydning, som IFRS 15 får

for televirksomhederne ud fra ovenstående analyser af betydningen af standarden for

televirksomhederne.
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Forskellen i allokeringsmetodikken kommer til at betyde, at der allokeres mere omsætning til

telefonerne i en standardpakke, og der derfor indregnes omsætning hurtigere end under de

nugældende standarder. Dette betyder bl.a., at der skal indregnes et kontraktaktiv ved

kontraktindgåelsen. Nogle televirksomheder argumenterer for, at dette kontraktaktiv ikke bør

indregnes, da kontraktaktivet først skaber fremtidige økonomiske fordele for televirksomheder,

når de fremadrettet leverer netværksydelserne (IASB & FASB, 2012, s. 55). Man kan sige, at de

fremtidige økonomiske fordele i princippet afhænger af, at der bliver leveret de fremtidige

netværksydelser. Men omvendt kan man argumenterer for, at virksomheden har en kontraktuel

rettighed med en værdi, som er et resultat af opfyldelsen af en leveringsforpligtelse, hvilket

opfylder definitionen på et aktiv (IFRS 15.BC291(c og f)). Dette understøttes af det faktum, at

der i mange kontrakter er uopsigelighed i kontraktens periode (2 år i ovenstående eksempler),

eller der skal betales et beløb ved opsigelse inden udløb af kontrakten. Dette beløb afspejler

typisk telefonens fulde værdi.

Televirksomhederne argumenterer ligeledes for, at allokeringen ikke giver ligeså brugbar

information, og ikke afspejler den økonomiske situation. Dette fordi, at der ikke længere er en

sammenhæng mellem cash flowet, indkomsten og kontraktomkostningerne. Dette giver ifølge

Deutsche Telekom en mindre forudseende værdi for regnskabsbrugere og ledelsen (Deutsche

Telekom, 2012, s.13-14). Derudover argumenterer virksomhederne for, at informationsværdien

bliver svækket, fordi der indregnes omsætning efter forskellige mønstre, bl.a. afhængigt af hvor

dyr en telefon der indgår i pakken, og ligeledes om televirksomhederne sælger gennem eget

salgsnetværk eller gennem ekstern detailhandler. Det kritiseres bl.a., at sammenligneligheden

bliver fordrejet, fordi virksomheder, som er nød til at sælge dyrere telefoner med større

rabatter, indregner mere omsætning up-front, mens virksomheder, der giver mindre rabat,

allokerer mere omsætning til serviceydelser, der først indregnes senere, i takt med leveringen.

 Den større allokering af transaktionsprisen til telefonen og mindre til netværksydelserne

betyder også, at det vigtige nøgletal ARPU bliver ændret, da det bliver påvirket af, hvilken

telefon der indgår, samt om det er eget eller eksternt netværk, der sælger. Televirksomhederne

mener ikke, at APPU under IFRS 15 giver et lige så informativt billede af, hvorledes deres

omsætning fra det, som de anser som deres hovedprodukt, netværksydelserne, har udviklet sig.

Yderligere argumenterer televirksomhederne for at sammenligneligheden mellem virksomheder,

der sælger gennem eksternt hhv. eget netværk., bliver svækket med kravet i IFRS 15 om, at der

skal ske kapitalisering af visse omkostninger til at indgå en kontrakt (eks. salgskommissioner).
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Sammenligneligheden svækkes fordi omkostningerne, der er for at indgå en kontrakt, bliver

indregnet forskelligt, alt efter om der sælges gennem eget salgsnetværk (egen butik) eller

gennem detailhandler, som det blev analyseret i afsnit 3.3.3.5.

Dette kritiseres især, fordi televirksomhederne ikke ser dem selv som værende i branchen for

salg af telefoner, men ser deres produkt som værende levering af netværksydelser. Derudover

er de indifferente ift. at sælge deres netværksydelser selv sammen med en telefon, eller at en

detailhandler sælger deres netværksydelserne, da marginerne på telefonerne er så lave (IASB og

FASB, 2012, s. 57). Man kan derfor argumentere for, at der ikke bør være forskel i indregningen

af omsætning, alt efter om det er virksomheden selv, der sælger i egen butik eller der anvendes

en detailhandler til at sælge deres netværksydelser.

 En række televirksomheder har lavet en undersøgelse blandt regnskabsbrugere, der viser, at

disse, ligesom televirksomhederne, ikke støtter den nye allokeringsmetode, og mener, at den

giver mindre værdi for dem, da informationen gør det sværere at forudse udviklingen i

virksomhederne. De vil således efterspørge den samme information, som de får under

nugældende praksis (Vodafone m.fl., 2012, s. 4).

Generelt kan det derfor siges, at televirksomhederne og regnskabsbrugerne mener, at den

allokeringsmetode der anvendes i dag, contingent revenue cap, der kommer fra US GAAP, giver

den mest værdifulde information, og det bør derfor være muligt stadig at anvende denne under

IFRS 15.

Modsat televirksomhederne kan man dog også argumentere for, at en implementering af

contingent revenue cap som allokeringsmetodik vil være imod principperne i IFRS 15 på flere

punkter. Det vil bryde med en af de årsager til, at der var behov for en ny standard, nemlig et

behov for ensartede, strukturerede og konsistente principper og regler. Med indførsel af en

undtagelse eller alternativ til allokering efter den relative stand-alone værdi vil det netop skabe

en situation, hvor der er forskellige principper, som vil skabe forskelige resultat på ellers

ensartede transaktioner.

Derudover kan det siges, at contingent revenue cap metoden, som begrænser omsætning fra

telefoner, til kun at være det der modtages som betaling fra kunden, kan argumenteres for, at

være ensbetydende med indregning ud fra et cash-princip, dvs. indregning ud fra hvornår

betalingen modtages. Dette er ikke i overensstemmelse med kerneprincippet i IFRS 15, da
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omsætningen ikke vil indregnes med et beløb, der svarer til det, som en virksomhed kan forvente

at være berettiget til for de overdragne varer og ydelser.

Med contingent revenue cap vil der desuden indregnes et tab ved kontraktindgåelse på trods af,

at kontrakten er profitabel. Dette såfremt omkostningen/kostprisen på telefonen er højere end

det, der allokeres og indregnes for telefonen. Dette betyder eksempelvis, at hvis man ser på to

televirksomheder, hvor den ene har haft stor tilgang i kunder, mens den anden har haft stor

afgang i et år, så vil virksomheden, der har fået mange nye kunder, have et stort tab på disse

kontrakter i dette år, modsat virksomheden der har tabt mange kunder, der ikke vil have dette

tab, og alt andet lige vil indkomsten i dette år derfor se bedre ud for virksomheden, der har tabt

mange kunder. Man kan derfor argumentere for at de store tab, der indregnes i året for

kontraktindgåelserne med contingent revenue cap, ikke siger så meget om den faktiske

økonomiske udvikling (mange nye kunder), og ligeledes ikke siger meget om den forventede

indkomst fra disse i de efterfølgende år.

Den forskel der kommer i allokeringen af omsætningen, alt efter hvor stor rabatten på telefonen

er, afspejler det faktum, at der er indgået en samlet kontrakt, hvor telefonen er en del heraf,

hvorfor der også skal allokeres omsætning til telefonen. Det faktum at kunder ofte kan købe

netværksydelserne separat, dvs. uden tilhørende telefoner, kan argumenteres for at betyde, at

kunderne, når de vælger en samlet pakke, altså gerne vil betale for telefonen også. Derfor kan

det argumenteres, at en del af transaktionsprisen for denne pakke derfor også skal allokeres til

telefonen.

Man kan derudover sige at det faktum, at der kommer en forskel i allokeringen og dermed

indregningen af omsætning, alt efter om der sælges gennem eget salgsnetværk eller gennem en

detailhandler blot afspejler, at der er nogle strukturelle forskelle i den måde, som de forskellige

televirksomheder driver deres forretning og sælger deres ydelser på.

Samlet kan det altså siges, at der er en række punkter, hvor IFRS 15 ændrer den information

som regnskabet giver, ift. indregningen af omsætning. Dette er noget som kritiseres hos

televirksomhederne og nogle regnskabsbrugere, da de mener informationsværdien bliver

forringet. Omvendt er der en række argumenter for at den nye allokeringsmetode, som gælder

for alle virksomheder, afspejler den økonomiske situation af hele kontrakten bedre. Derudover

giver IFRS 15 en konsistent allokeringsmetode med detaljeret vejledning hertil, hvilket kan

medføre, at der ikke kommer forskellige fortolkninger til reglerne.
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Det er altså en anden information der fås med IFRS 15 end under de nugældende standarder,

hvilket bl.a. betyder, at sammenligning af televirksomhedernes præstationer og fremtidsudsigter

sker ud fra en anden slags information, end den de nugældende standarder giver.

3.3.6 Delkonklusion – betydningen af IFRS for indregning af omsætning i telebranchen
Det kan af ovenstående analyse udledes, at især ændringen i allokeringsmetodikken af

transaktionsprisen ud til de separate leveringsforpligtelser vil få en væsentlig betydning for

telebranchen. De forskellige betydninger som det ovenfor er blevet analyseret, at IFRS 15 får, er

opsummeret i nedenstående figur.

Figur 8

4 Konklusion
Indregning af omsætning er et af de områder under de nugældende internationale

regnskabsstandarder, som har været kritiseret for ikke at indeholde konsistente og klare

principper for indregningen og målingen af omsætning. I 2014 blev IASB derfor færdig med et

mangeårigt projekt om en ny fælles standard for indregning af omsætning. IFRS 15 Revenue

from Contracts with Customers er den nye standard for indregning af omsætning. Denne skal

Overblik over betydningen af IFRS 15 for indregning af omsætning i televirksomheder:
 - Periodiseringen af omsætning påvirkes, herunder:

 -

 -

 -

-

-

 -

 - Kapitalisering og amortisering af salgskommisioner til detailled

 - Kompleksitet i behandlingen af modifikationer til kontrakter

Forskellige indregningsmøsntre
afhængig af salg gennem egen butik
eller gennem detailled.

Større up-front indregning af
omsætning fra telefon

Ingen sammenhæng mellem
indregnet omsætning og modtagne
betalinger
Fald i average revenue per user
(ARPU) for netværksydelserne
Indregning af kontraktaktiv, hvilket
giver højere balancesum

En del af kontraktomsætningen
indregnes tidligere, afhængig af
hvor dyr en telefon der gives
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implementeres senest i 2018. IFRS 15 er på forhånd vurderet til, at kunne få væsentlig

påvirkning på indregningen af omsætning i visse brancher.

 I denne afhandling er det derfor fundet interessant at analysere, hvilke forskelle der kommer

med IFRS 15 til de nugældende standarder. Herudover er det fundet interessant at analysere og

vurdere, hvilken betydning denne nye standard får for indregningen af omsætning i

telekommunikationsbranchen, da denne branche indeholder en del elementer på de områder,

hvor IFRS 15 forventes at have en forskel til de nugældende standarder.

De nugældende regnskabsstander for indregning af omsætning består af IAS 11

(entreprisekontrakter) og IAS 18 (salg af varer og ydelser) samt en række fortolkningsbidrag.

Disse nugældende standarder har i flere år været kritiseret for ikke at indeholde konsistente

principper, ligesom der er meget begrænset vejledning for behandlingen af komplekse områder.

De nugældende standarders kritik skyldes bl.a. at der er inkonsistens i de principper der er for

indregning af omsætning i IASB’s begrebsramme ift. de indregnings- og målingskriterier, der er i

IAS 18 og IAS 11. Generelt er begrebsrammen og omsætningsstandarder udarbejdet ud fra det

formue(balance)orienterede regnskabsparadigme. Men samtidig indeholder IAS 18 i dens

indregningskriterier bl.a. et fokus på matching og periodisering af transaktioner, hvilket læner

sig op af det transaktionsorienterede paradigme. Derudover ses den manglende konsistens også

ved, at indregningskriteriet i IAS 18, overgangen af væsentlige risici og fordele, ikke hænger

sammen med definitionen på et aktiv, hvor der skal besiddes kontrol over dette. Dette kan føre

til inkonsistente behandling af visse transaktioner.

Generelt kan man sige at de manglende konsistente principper gør, at virksomhederne kan

fortolke reglerne forskelligt i komplekse transaktioner. De manglende konsistente principper

forværres af, at der i IAS 18 og 11 ikke er meget vejledning at finde. Dette gælder især på

områder som kontrakter med flere elementer, herunder identifikationen af disse elementer og

allokeringen af transaktionsprisen ud til disse elementer. Ligeledes gælder det behandlingen af

ændringer til kontrakter, hvor der kun er meget begrænset vejledning.

Med IFRS 15 er der kommet én fælles standard for indregning af omsætning. Denne erstatter

alle de nugældende standarder på området. Med denne standard skal der derfor ikke længere

skelnes til flere forskellige standarder og fortolkningsbidrag for at udlede reglerne for

behandlingen af et omsætningselement. En af de store forskelle der kommer med IFRS 15 er, at

der generelt kommer meget mere vejledning. Derudover er der indført konsistente og klare
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principper, som skal gøre behandlingen af komplekse områder nemmere og mere

sammenlignelig. Fokusset i IFRS 15 er på kontrakten med kunden, og det er

kontraktaktivet/passivet, som opstår ved indgåelse af kontrakter, der er afgørende for om en

transaktion opfylder definitionen på omsætning, dvs. stigninger i aktiver eller fald i forpligtelser

som led i virksomhedens ordinære drift.

IFRS 15 er opbygget efter en klar 5-trins struktur, som alle skal tages højde for ved indregningen

af omsætning. De 5 trin/steps er hovedbestanddelene i standarden, og indeholder hver især et

væsentligt step i behandlingen af omsætning fra kontrakt. Hovedprincippet i standarden er, at

der skal indregnes omsætning som afspejler overdragelsen af varer eller ydelser, med et beløb

som virksomheden forventer af være berettiget til.

Overordnet set skyldes de forskelle der kommer med IFRS 15, at IAS 18 og 11 ikke indeholder

særlig meget vejledning, og principperne til dels er uklare, hvorfor mange virksomheder har

fortolket reglerne på nogle områder forskelligt, og kigget forskellige steder hen, herunder US

GAAP, for at få vejledning. Dette har også betydet, at man har behandlet kontrakter forskelligt.

Set i lyset af dette kommer der en forskel på nogle områder med IFRS 15, fordi denne indeholder

detaljeret vejledning, som kan være anderledes end den regnskabspraksis, som virksomhederne

har udviklet i dag ud fra deres forskellige fortolkninger af reglerne.

Der er en række områder, hvor der med IFRS 15 kan komme en væsentlig forskel, som følge af,

at der i denne standard er indeholdt betydeligt mere og klarerere vejledning end under de

nugældende standarder. Disse områder er især vurderingen af, hvorledes det er sandsynligt at

virksomheden modtager betaling/økonomiske fordele, som under IFRS 15 godt kan foretages på

en del af transaktionsbeløbet, men hvor mange i dag laver vurderingen på hele beløbet. Dette

kan betyde, at omsætning fra en kontrakt indregnes tidligere under IFRS 15 end under de

nugældende standarder. Derudover kan der komme en forskel ved identifikationen af særskilte

leveringsforpligtelser i kontrakter med flere elementer og allokeringen af transaktionsprisen til

de separate leveringsforpligtelser. Dette skyldes, at virksomhederne i dag, i manglen på

vejledning i de nugældende standardarder, har set flere forskellige steder hen, for at fortolke

reglerne og udvikle deres regnskabspraksis. Dette kan med IFRS 15’s klare regler og vejledning

betyde, at virksomheder i højere grad skal identificere separate leveringsforpligtelser, og

allokere transaktionsprisen ud fra en anden metodik end i dag.

Kontrakter med variable elementer i transaktionsprisen, og til dels også modifikationer til

kontrakter, er andre områder, hvor der også kan være forskelle til de nugældende standarder.
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Disse områder er generelt kendetegnede ved, at der i de nugældende standarder er ingen eller

meget lidt vejledning om behandlingen af disse områder. Dette ændres med IFRS 15, hvor der til

disse områder kommer klar og omfattende vejledning, der således kan medføre, at nogle

virksomheder skal behandle deres kontrakter anderledes ift. disse områder. Derudover er selve

indregningskriteriet med IFRS 15 også ændret fra at være overgangen af de væsentlige risici og

fordele til at være kontrollens overgang. Dette giver klarhed i principperne der anvendes under

begrebsrammen, men vurderes ikke til at få den store praktiske betydning.

De forskelle der kommer med IFRS 15, får på nogle områder en væsentlig betydning for

telebranchen. Denne branche er kendetegnet ved, at der er rigtig mange kontrakter, som ofte

bliver ændret eller udskiftet. Produkterne der sælges er ofte såkaldte pakkeløsninger, hvor der

købes en given mængde netværksydelser sammen med en mobiltelefon. Det er typisk, at

telefoner sælges med en stor rabat i disse løsninger, for at få kunderne ind på

netværksydelserne.

Telebranchen har altså mange kontrakter med flere elementer, hvor der både er en telefon og en

eller flere ydelser (pakkeløsninger). Som nævnt ovenfor, er et af de områder hvor der er en

forskel med IFRS 15, identifikationen af separate leveringsforpligtelser og allokeringen af

transaktionsprisen hertil. Derfor er dette også det område, hvor IFRS 15 får den største

betydning for telebranchen.

Under de nugældende standarder er der som nævnt ikke nogen vejledning til allokeringen af

transaktionsprisen til de enkelte elementer i en kontrakt. Televirksomhederne har derfor kigget

mod US GAAP og benytter ud fra dette generelt den relative dagsværdimetode, men med den

begrænsning der kaldes contingent revenue cap, som kendes fra US GAAP. Dette betyder, at

omsætningen til telefonen begrænses til det beløb, som modtages for denne, hvilket generelt er

meget lidt, da man som nævnt giver store rabatter på disse.

Efter IFRS 15 skal der allokeres ud fra den relative stand-alone salgspris metode. Det betyder, at

der allokeres en del mere af transaktionsprisen til telefonen i en kontrakt. Det betyder konkret,

at der indregnes mere omsætning tidligere, og at omsætningen fra ydelserne reduceres, da der

allokeres mere til telefonerne. Ligeledes vil balancen øges, da der skal indregnes et kontraktaktiv

under IFRS 15, der afspejler, at man har indregnet mere omsætning til telefonen, end man har

modtaget for denne ved kontraktindgåelsen. Dette aktiv reduceres så måned for måned, når der

modtages den månedlige betaling.
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Den anderledes allokeringsmetode betyder, at et i telebranchen anvendt nøgletal, ARPU

(average revenue per customer), ændres markant. Dette nøgletal bruges til at sammenligne

virksomhedernes omsætning pr. kunde for netværksydelserne. Da der altså allokeres mindre til

ydelserne betyder det også, at ARPU ændrer sig.

Generelt er det en anden form for information, som fås med den nye allokeringsmetode.

Omsætningen fra hhv. telefonen og netværksydelserne vil fremadrettet være påvirket af, hvor

stor en rabat/hvor dyr en telefon man giver i pakkeløsninger. Derudover vil omsætningen også

afhænge af, hvorvidt der sælges gennem eget distributionsnetværk eller et eksternt detailled, da

der ved salg gennem detailled ikke skal allokeres noget af transaktionsprisen til telefonen, da det

netop er detailledet der sælger denne. Det kan derfor siges, at den anderledes

allokeringsmetode får en markant betydning for telebranchen, og den information som

regnskabet giver.

Ændringer til kontrakter sker meget hyppigt i telebranchen. Under de nugældende standarder er

der meget begrænset vejledning til behandlingen af dette, mens der med IFRS 15 kommer

detaljeret vejledning til, hvordan en ændring skal behandles. På trods af dette, vurderes det ikke,

at dette vil få en markant betydning for telebranchen. Under de nugældende standarder

indregnes ændringer ofte fremadrettet. Dette vil også skulle være tilfældet for langt de fleste

ændringer under IFRS 15. Dog vil der være kompleksitet i behandlingen af modifikationer som

følge af den høje frekvens af ændringer, der er i telebranchen.

Det kan derfor konkluderes, at der med IFRS 15 kommer en række områder, hvor der er langt

mere vejledning og klarere principper, som vil få en forskel til de nugældende standarder. Dette

vil for telebranchen især være allokeringen af transaktionsprisen, der vurderes at få en markant

betydning for indregningen af omsætning i denne branche.
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