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1.1 Indledning 

 

Som interessent og eventuel regnskabslæser er en given virksomheds omsætning ofte en di-

rekte indikation på, hvordan denne klarer sig. Dette er blot en af mange årsager til, at indreg-

ning af omsætningen er vigtig. Derudover er dette en post, som mange anvender til at sam-

menligne virksomheder med hinanden. Dette er blot nogle af årsagerne til, hvorfor den nye 

regnskabsstandard, IFRS 15 er relevant og bliver behandlet i nærværende opgave.  

 

Omsætningen er dog en størrelse, som i den grad bliver påvirket af mange forskellige faktorer 

og i særdeleshed den stigende globalisering og den teknologisk fremgang. Disse bevirker, at 

omsætningstransaktioner mellem kunden og virksomheden bliver mere komplekse.  

 

Som konsekvens af den stigende globalisering er flere og flere lande blevet underlagt de in-

ternationale regnskabsstandarder, IFRS, International Financial Reporting Standards, som er 

udstedet af IASB, International Accounting Standards Board. Denne bestyrelse er som led i 

globaliseringen gået sammen med FASB, som er den amerikanske pendant til IASB, om at ud-

stede regnskabsstandarder, der kan ensartes og gælde for en bred vifte af virksomheder.  

 

Denne opgave retter fokus mod IFRS 15, som har til formål at overskueliggøre behandlingen 

af omsætningen i børsnoterede virksomheder, som opnår deres indtjening gennem kontrakt-

baseret handel med kunder.   

  

Formålet med implementeringen og opdateringen af IFRS 15 er at bidrage til sammenligne-

ligheden mellem regnskaber på globalt plan samt at mindske uoverensstemmelserne mellem 

de daværende regnskabsstandarder og erstatte disse med én samlet standard. Implemente-

ringen af IFRS 15 vil medføre ændringer i virksomhedernes IT-miljø, rapportering, risikosty-

ring, forretningsgange med flere.  

 

Alt i alt har implementeringen af denne nye regnskabsstandard indflydelse på virksomheden 

samt regnskabslæseren, og dette vil blive berørt i den følgende opgave. 
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1.2 Problemformulering og problemstilling 

 

Med udgangspunkt i indledningen ønskes den følgende problemstililng løst i nærværende 

opgave: 

I takt med den stigende globalisering og samfundets higen efter gennemsigtighed ønskes en 

begrundet vurdering af, hvorvidt sammenligneligheden af årsregnskaberne vil øges ved 

implementering af regnskabsstandarden, IFRS 15. 

 

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

 

1. Hvilke overvejelser lå til grund udgivelsen af IFRS 15 og hvad er formålet hermed? 

2. Hvilke typer omsætninger er indeholdt i IFRS 15? 

3. Hvordan indregnes og måles omsætning efter IFRS 15? 

4. Hvilke praktiske problemstillinger vil IFRS-aflæggere skulle være særligt opmærk-

somme på? 

5. Vil sammenligneligheden af årsregnskaberne øges ved brug af IFRS 15? 

1.3 Problemafgrænsning 

Opgavens primære fokus er at tilnærme sig et svar på problemstillingen samt dennes under-

søgelsesspørgsmål. Der vil ikke indgå en redegørelse eller præcis vurdering af de forhenvæ-

rende regnskabsstandarder, som er forsøgt samlet og erstattet i IFRS 15. 

 

Derudover indeholder IFRS 15 regler omkring præsentation og oplysninger i regnskabet, som 

udelukkende vil blive berørt minimalt. Ydermere vil de skattemæssige konsekvenser såvel 

som revisionsmæssige udfordringer, som standarden vil bringe, ikke blive gennemgået i den-

ne opgave.  

 

Formålet med opgaven er at besvare ovenstående problemstilling bedst muligt, hvorfor nær-

værende opgave vil fokusere herpå. Til slut i opgaven opstilles en perspektivering, hvoraf 

yderligere relevante dele og bud på videre arbejde med regnskabsstandarden, IFRS 15, ville 
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blive nævnt. Her vil en række forslag blive opstillet. Derudover skal det nævnes, at opgaven 

bliver yderligere forsvaret og pointer med mere uddybet under den mundtlige supplerende 

eksamen, hvortil det vil være muligt at fremlægge en perspektivering samt en efterrationali-

sering over opgaven og dennes problemstilling.  

1.4 Teori og metode 

Overordnet set er opgaven forsøgt opbygget således, at problemstillingen anskues fra en teo-

retisk og en praktisk synsvinkel. Den teoretiske del anvendes i særdeleshed som grundlag for 

anvendelsen af regnskabsstandarden og et eksempel på anvendelsen. Efter denne redegørelse 

følger en demonstration af anvendelsen af standarden, overvejelser ved praktisk implemente-

ring, hvorefter der foretages en vurdering af IFRS 15 overordnet set.  

 

Som det er nævnt ovenfor, er det opgavens formål at løse problemstillingen, hvoraf en del 

heraf omhandler, hvordan IFRS 15 som regnskabsstandard adskiller sig fra regnskabspraksis 

ifølge årsregnskabsloven, ÅRL, samt hvordan denne implementeres. Derfor anvendes den ju-

ridiske metode. Ydermere tages den retsdogmatiske metode i brug ved gennemgang af den 

godkendte og ikrafttrådte regnskabsstandard, som IFRS 15 er på tidspunktet for opgavens 

tilblivelse. Brugen af denne metode ses ved den foretagne systematiske analyse og fortolkning 

af gældende lov.  

 

Til slut forsøges det at opstille en konklusion af problemstillingen, og der bringes forslag til 

videre fordybelse og arbejde med standarden i form af en perspektivering.  

 

Opgaven tager ydermere sit primære afsæt i regnskabsstandarden IFRS 15, mens den primæ-

re anvendte litteratur er delvis på engelsk, hvorfor det skal nævnes, at der er en grad af usik-

kerhed ved oversættelse og vanskeligheder ved den sproglige barriere, selvom disse anses for 

at være minimale.  
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1.5 Kildekritik 

De anvendte kilder og det indhentede materiale består primært af gennemarbejdede notater 

dannet på baggrund af praktisk erfaring samt decideret lovtekst fra IFRS, disse er opstillet af 

diverse regnskabsrådgivere, her primært fra KPMG, Deloitte og PwC, som alle er internatio-

nalt anerkendte revision- og rådgivningshuse.  

 

Det vil sige, at opgaven i overvejende grad er dannet på baggrund af information indhentet fra 

sekundære kilder, som det vurderes, kan være præget af en grad af subjektivitet. Dog er cita-

ter og referencer i disse kilder forsøgt sammenlignet med den egentlige regnskabslovtekst og 

forfatter har efter bedste evne forsøgt at have en kritisk tilgang til validiteten heraf.  

 

Igennem hele opgaven er det forsøgt på bedst mulig vis at henvise til de anvendte kilder.  

1.6 Målgruppe 

Opgaven retter sig mod læsere, som beskæftiger sig med virksomheder, der aflægger regn-

skaber efter IFRS, eller revisorer, analytikere eller investorer, som ønsker at få et indblik i, 

hvordan den nye standard påvirker indregningen af omsætning samt, hvilken påvirkning 

denne ændring har på virksomhederne – dette både i virksomhedens interne og eksterne pro-

cesser.  

 

Herudover kræver opgaven, at læseren har en hvis kendskab og eller interesse for diverse 

regnskabspraksisser.  

 

Endvidere er det som en naturlig del af denne eksamensform, at eksaminator, vejleder og for-

fatter er en del af målgruppen.  
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2 IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder 

IASB, International Accounting Standards Board, udsendte i maj 2014 en ny regnskabsstan-

dard, som skulle træde i kraft i virksomhederne i 2018. 1 

En gyldig kontrakt, som kan ligge til grund for IFRS 15, kan være indgået mellem virksomhe-

den og kunden skriftligt såvel som mundtligt.  

 

Det essentielle ved i IFRS 15 er, at omsætningen indregnes, når overførslen af varen eller tje-

nesteydelsen til kunden er sket til det beløb, som virksomheden er berettiget til gennem en 

gensidig godkendt kontrakt.  

 

For at lette og overskueliggøre metodikken er standarden delt op i fem trin, en såkaldt 5-

trinsmodel. Disse vil alle fem blive gennemgået detaljeret herunder: 

 

Måden hvorpå omsætningen indregnes bestemmes ud fra den indgåede kontrakt mellem de 

to parter, virksomheden og kunden, hvilket betyder, at der findes mange mulige måder at gø-

re dette på. I nogle tilfælde dikterer kontrakten at denne skal deles op i en række delelemen-

ter, som skal behandles som værende enkeltvise transaktioner, og i andre tilfælde skal kon-

trakten behandles som en transaktion. Dette betyder, at virksomheden skal derfor behandle 

dennes transaktioner forskelligt.  

2.1 Formål og anvendelsesområde 

 

Grundprincippet bag IFRS 15 er at give virksomheden mulighed for at informere og give regn-

skabslæseren detaljerede oplysninger om tidspunktet, arten, størrelsen og usikkerheden ved-

rørende indregningen af omsætningen og dennes cash flow. Desuden inkluderer standarden 

også indregning af eventuelle anlægsaktiver, som virksomheden kan have været nødsaget til 

at skaffe for at levere den givne vare eller tjenesteydelse2. Omsætningen skal ifølge standar-

 
1 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 

 
2 Guide to annual financial statements – IFRS 15 supplement, KPMG, November 2015 
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den indregnes til den værdi, som svarer til den betaling, virksomheden får for denne vare eller 

tjenesteydelse. 

 

Populært sagt er omsætningen det første, en given regnskabslæser kigger efter, når denne 

læser et regnskab. Omsætningen er også en post mange vil ty til, hvis de skal lave en sammen-

ligning af flere selskaber. Dog har det før implementeringen af IFRS 15 været vanskeligt at 

foretage en nøjagtig sammenligning på tværs af virksomheder, industrier og brancher, da re-

gelsættene for indregningen af omsætningen jævnfør IFRS og US GAAP (US Generally Accep-

ted Accounting Principles) var forskellige. Disse vanskeligheder medførte og bestod primært 

af de følgende:  
 

o Uoverensstemmelser og svagheder i det oprindelige regelsæt 

o Mangel på konkret fremgangsmåde ved indregning af omsætning 

o Udfordringer ved sammenligning af virksomheder på tværs af industrier og brancher 

o Komplicerede og mangelfulde oplysningskrav 

o Mange krav virksomhederne skulle henvise til 

 

Derfor iværksatte IASB (International Accounting Standards Board), som groft set står for 

etablering af regnskabsstandarder på den globale scene, og FASB (Financial Accounting Stan-

dards Board), som har tilsvarende rolle dog udelukkende med fokus på USA, et samarbejde 

om at udvikle en fælles standard for måling og indregning af omsætning.  

 

Overordnet set skulle dette samarbejde munde ud i at mindske uoverensstemmelserne og 

svaghederne i det oprindelige regelsæt ved at løse de ovenfor nævnte problemer og imøde-

komme disse. Herudaf skabte de IFRS 15, som skulle komme disse vanskeligheder til livs, dog 

findes der en række forskelle mellem standarderne alt efter om, man følger IASBs retningslin-

jer eller FASBs retningslinjer. Disse forskelle er bl.a. følgende: 
 

o IASB tillod førtidsimplementering 

o FASB tillader ikke tilbageførsler af tabshensættelser 

o FASB har indført flere oplysningskrav i perioderegnskaber 

o IASB har en lavere tolerancegrad end FASB angående identifikation af kundekontrakter, 

som der kan være forbundet en hvis grad af skøn 
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IFRS 15 har til formål at overskueliggøre indregningen af omsætningen på tværs af industrier 

og brancher, således omsætningsmæssige problemstillinger lettere kan adresseres3. Standar-

den henvender sig til virksomheder, der har omsætning gennem kontrakter med kunder, hvor 

andre typer af indtægter skal indregnes efter respektive standarder4. Således indgår de ne-

denstående typer af omsætning ikke i IFRS 15: 

o Alle indtægtstransaktioner fra leasingkontrakter, disse behandles ved IAS 17 og IFRS 

16 

o Indtægter opnået gennem forsikringskontraker sker gennem IRFS 4 

o Finansielle indtægter indregnes ved brug af IFRS 9 

Regnskabsstandarden trådte i kraft ved regnskabsår begyndende d. 1. januar 2018 eller der-

efter. Hertil var det muligt for virksomhederne at implementere standarden med tilbagevir-

kende kraft, hvilket vil sige en regulering af sammenligningstallene eller blot for det nye regn-

skabsår ved skildring af effekten for året med implementering.5 

 

The core principle of IFRS 15 is that an entity will recognize revenue to depict the transfer of 

promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which 

the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services6.  

 

Ved dette citat ses det, at IFRS 15 beordrer omsætningen indregnet i takt med at delelemen-

terne af den konkrete kontrakt bliver realiseret. Det vil eksempelvis sige, at hvis man kan dele 

virksomhedens ydelser op i flere dele, som samtidig er gavnlige for kunden, så har virksom-

heden ret til at indregne omsætningen i takt med, at de leverer ydelsen til kunden. Dette vil 

blive uddybet videre i opgaven. 

 

I det følgende findes en redegørelse af grundprincipperne i den nye standard, derudover for-

søges formålet uddybet. Standarden er opbygget og overskueliggjort ved opbygning af en 5-

trinsmodel, som ser ud som følger og bliver detaljeret beskrevet i det følgende.  

 

 
3 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
4 ’IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder’, Deloitte,  
5 ’IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder’, Deloitte, 
6 https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15
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Figur 1 - Opstillet af opgavens forfatter 

2.2 5-trinsmodellen: Indregning og måling 

 

Inden den detaljerede gennemgang af 5-trinsmodellen bør det nævnes, at det er muligt at 

kombinere kontrakter, såfremt disse er opfyldt7: 

o Kontrakterne er forhandlet som en samlet aftale med kommercielt formål 

o Priserne i kontrakterne er afhængige af hinanden 

o Den lovede vare eller tjenesteydelse lovet gennem kontrakterne kan ses som én samlet 

leveringsforpligtelse 

 

2.2.1 Trin 1: Identifikation af kontrakten med kunden 

Det første trin i 5-trinsmodellen går ud på at identificere en kontrakt med en kunde, hvilket 

sker ved at opfylde de følgende betingelser.  

 

Figur 2 - KPMG8 

En kontrakt kan være en mundtlig eller en skriftlig indgået aftale mellem virksomheden og 

kunden. Dette kan derfor være mellem to eller flere parter. I kontrakten skal virksomheden 

 
7 ’IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder’, Deloitte, 
8 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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have accepteret at udføre en tjenesteydelse eller levere en vare mod en betaling, som modpar-

ten har godkendt. Kontrakten skaber så at sige forpligtelser såvel som rettigheder, der kan 

gøres krav på9. Standarden kræver, at alle parter har ret til at opsige en ikke opfyldt kontrakt. 

En ikke opfyldt kontrakt fremkommer ved brud af aftalerne, som hvis virksomheden ikke har 

modtaget betalingen eller den aftalte modydelse, og i tilfælde af at virksomheden ikke har le-

veret de aftalte varer eller tjenesteydelser. 

 

Som det ses af figur 1, eksisterer kontrakten, hvis virksomheden har en reel mulighed for at 

modtage modydelsen – oftest betaling i form af en pengeoverførsel. Hvis der er tydeliggjort 

betalingsbetingelser, som er godkendt af parterne, varen eller ydelsen skal leveres ved brug af 

virksomhedens primære drift, hvilket vil sige, at kunden ikke må indgå i leveringen og derved 

dele risiko eller fordel med virksomheden. Modparten skal være en kunde, og til slut skal par-

terne have godkendt deres forpligtelser.  

 

For at en virksomhed skal kunne behandle dennes kontrakter korrekt ifølge IFRS 15, skal føl-

gende betingelser og krav gøre sig gældende: 

 

i) Begge parter (virksomhed og kunde) skal godkende de af kontrakten benævnte 

forpligtelser og betingelser 

ii) Rettigheder ved overførsel eller overgang skal være aftalt på forhånd 

iii) Der skal foreligge konkrete og fastlagte betalingsbetingelser 

iv) Kontrakten skal indeholde en forretningsmæssig risiko for virksomheden og en 

forventet påvirkning af virksomhedens fremtidige pengestrømme 

v) Der skal være sandsynlighed for at modtage berettiget betaling (kundens kreditri-

siko) 

 

I tilfælde af disse kriterier ikke gør sig gældende, har virksomheden mulighed for fortsat at 

indregne omsætningen, hvis10: 
 

o Kontrakten er opsagt og betalingen er modtaget uden mulighed for refusion  

 
9 ’IFRS 15 – Omsætning fra kontrakter med kunder’, Deloitte, 
10 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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o Virksomheden har imødekommet alle forpligtelser og dele, som den af kontrakten er 

påkrævet, og disse ikke kan tilbagetrækkes 

 

Hvis ingen af disse gør sig gældende, så er virksomheden forpligtet til at klassificere omsæt-

ningen som en forpligtelse og først rykke denne tilbage til omsætningen, når virksomheden 

tilbagebetaler beløbet eller, når den leverer ydelsen eller varen. 

 

2.2.2 Trin 2: Identifikation af leveringsforpligtelserne i kontrakten 

 

Dette step handler om at kunne adskille leveringsforpligtelserne, også kaldet performance 

obligations, i kontrakten på nedenstående vis:  
 

i) Varen eller tjenesteydelsen skal kunne skabe værdi for kunden isoleret set 

ii) Varen eller tjenesteydelsen må ikke være afhængig af eller være nært forbundet 

med andre leveringsforpligtelser i aftalen 

 

En leveringsforpligtelse skal forstås som en aftale fra virksomhedens side til at levere varen 

eller tjenesteydelsen til kunden. Leveringsforpligtelserne skal behandles på tværs og på sam-

me måde som varerne, hvis disse ikke kan adskilles ved brug af de to ovenfor nævnte betin-

gelser. Eksempelvis kan virksomheden og kunden have indgået en aftale om levering af en 

kaffemaskine med en tilhørende serviceaftale. I dette tilfælde vil man efter IFRS 15 se dette 

som to indtægtskilder, som skal indregnes særskilt. Indtjeningen vil kunne indregnes ved 

overgangen til kunden, da man kan formode, at kunden vil have gavn af maskinen ved leve-

ring, hvorimod indtægten fra serviceaftalen skal periodiseres over dennes løbetid.  

 

Regnskabsstandarden skildrer, hvorledes henholdsvis en vare eller en tjenesteydelses er se-

parate, samt hvordan leveringsbetingelser ses separat.  

 

Herunder følger to eksempler som skildrer henholdsvis et scenarie, hvor en leveringsforplig-

telse kan og ikke kan adskilles. De følgende eksempler er simplificeret og udelukkende opstil-

let for at demonstrere trin to og give eksempler på split af leveringsforpligtelser.  
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Eksempel 1 – Leveringsforpligtelse, som ikke kan adskilles 
 

 

En kunde bestiller en blandingsmaskine, som kræver omgående installation for, at denne kan 

tages i brug. Virksomheden skal derfor umiddelbart levere henholdsvis varen, som er blan-

dingsmaskinen samt tjenesteydelsen, som er installationen af maskinen. I dette tilfælde er 

det ikke muligt at separere de to leveringsforpligtelser, hvorfor virksomheden jævnfør IFRS 

15 er nødt til at behandle dette som en samlet leveringsforpligtelse og derved indregne om-

sætningen fra den en samlede leveringsforpligtelse, som her ville ske, når kunden har fuld 

kontrol over varen og tjenesteydelsen – altså efter endelig opsætning.   

 

Eksemplet er opstillet af opgavens forfatter på baggrund af egen forståelse af standarden og med anta-

gelses af kunden kreditvurdering er acceptabel, hvorfor virksomheden har en reel mulighed for at mod-

tage betaling for, det leverede som aftalt per kontrakt. 

 
 

Eksempel 2 – Leveringsforpligtelse, der kan adskilles 
 

 

En virksomhed og en kunde indgår per kontrakt en aftale om levering af en vindmølle, op-

sætning af denne samt en serviceaftale, som strækker sig over fem år. Virksomheden leverer 

vindmøllen og assisterer med opsætningen af denne, hvortil de informerer kunden om deres 

rådighed i tilfælde af, at vindmøllen skal serviceres. Det vil sige, at virksomheden i princippet, 

har tre leveringsforpligtelser. Dog kan to af dem ikke adskilles, da vindmøllen ikke har nogen 

funktion for kunden uden opsætning, mens vindmøllen ikke er afhængig af serviceaftalen på 

fem år for at tages i brug. Dette betyder, at virksomhedens skal indregne de tre leveringsfor-

pligtelser på to forskellige måder, da kriterierne ovenfor for særskilte leveringsbetingelser er 

opfyldt. Vindmøllen og opsætningen skal indregnes samtidig, mens serviceaftalen skal ind-

regnes særskilt og periodiseres over de fem år – eventuelt skal der tages stilling til en diskon-

teringsrente ved indregning af den 5-årige serviceaftale. Dog bliver periodiseringen gennem-

gået nærmere under trin 5, som omhandler indregning af omsætningen, når virksomheden 

opfylder sine leveringsforpligtelser.  

 

Eksemplet er opstillet af opgavens forfatter på baggrund af egen forståelse af standarden og med anta-
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gelses af kunden kreditvurdering er acceptabel, hvorfor virksomheden har en reel mulighed for at mod-

tage betaling for, det leverede som aftalt per kontrakt. 

 

Foruden decideret varer og tjenesteydelser, som direkte giver kunden værdi, kan en given 

kontrakt for eksempel indeholde administrationsomkostninger. Sådanne transaktioner be-

handles ifølge standarden ikke som leveringsforpligtelser, da disse ikke kan kobles op på en 

aktivitet, som får direkte værdi for kunden. Disse refereres ofte til som værende implicitte 

tilsagn i en kontrakt. Virksomheden skal derfor være opmærksom på både eksplicitte og im-

plicitte tilsagn. For eksempel kan kunden forvente og have ret til varer eller serviceydelser, 

som ikke umiddelbart vil anses som salg fra virksomhedens side. Dette kan være diverse ser-

vices eller varer, som virksomheden ikke tager sig betalt for. Eksempler herpå er nogle typer 

service eller reservedele. Sådanne implicitte leveringsforpligtelser opstår, når virksomheden 

har skabt en særlig forventning hos kunden om at modtage sådanne i forlængelse af salget11. 

Derudover skal det nævnes, at IFRS 15 også ligger op til, at rabatter, som indgår i den af alle 

parter, godkendte kontrakt skal periodiseres. Dog afhænger dette af. hvilken form for rabat, 

der bliver givet12.  

 

2.2.3 Trin 3: Fastlæggelse af transaktionsprisen 

 
I forbindelse med indregning af omsætningen jævnfør den opdaterede IFRS 15 er det nød-

vendigt for virksomheden at kunne fastlægge kontraktens samlede transaktionspris. Den 

samlede transaktionspris skal opgøres før indregning af omsætningen.  

 

Virksomheden vil per kontrakten være berettiget til at modtage en modydelse for den vare 

eller den serviceydelse, som den har indgået en aftale med kunden om at levere. Modydelsen 

vil oftest bestå af en monetær godtgørelse, som vil være transaktionsprisen. Fastlæggelse af 

transaktionsprisen kan være forholdsvis lige til, hvis denne er fast, dog kan den også indehol-

de elementer af følgende, hvilke komplicerer processen for fastlæggelse af prisen.  

 
11 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
12 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
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Figur 3 KPMG IFRS 15 Revenue Handbook, s. 48 

 

Af figur 3, ses det hvordan man tager stilling til, hvorvidt der er tale om en variabel eller fast 

transaktionspris. De forskellige typer af opgørelse af transaktionspriserne bliver gennemgået 

i det nedenstående13. 
 

o Variable og betingede vederlag 

o Ikke kontante betalinger  

o Elementer af finansiering 

 

Variable vederlag 

Prisens variable dele kan være bonusser, rabatter, refunderinger, timesatser eller lignende. 

Hvis transaktionsprisen, indeholder et variabelt vederlag, så skal virksomheden estimere 

størrelsen heraf inden indregning af omsætningen, dette kan virksomheden gøre ved at be-

regne og anvende enten den mest sandsynlige værdi eller den forventede værdi14. Det skal 

 
13 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
14 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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her påpeges, at virksomheden skal forsøge efter bedste evne at vælge den beregningsmetode, 

der ud fra deres vurdering, nærmer sig det forventede bedst muligt.  

 

Den mest sandsynlige værdi (the most likely amount) opgøres ved, at virksomheden an-

vender den mest sandsynlige transaktionspris, den er berettiget til. Virksomheden væl-

ger derfor det mest enkeltstående beløb ud fra en række mulige vederlagsbeløb, som det 

er sandsynligt kontrakten vil resultere i. Denne fastlæggelse af transaktionspris indebæ-

rer et skøn af størrelsen af det variable vederlag, såfremt kontrakten kun giver to mulige 

resultater. Herved må virksomheden opstille et interval, hvori de vurderer transakti-

onsprisen højst sandsynligt vil ramme15.  

 

Den forventede værdi (the expected amount) beregnes ved at tage summen af de sand-

synlighedsvægtede mulige udfald. En måde, hvorpå en virksomhed kan estimere trans-

aktionsprisen, er ved at gøre brug af eventuel tidligere erfaring for eksempel, hvis de har 

tilsvarende kontrakter. Denne metode anvendes ofte, hvis virksomheden har en række 

ensartede kunder, hvis kontrakter ligner hinanden. I sådanne tilfælde ligger kontrakten 

op til, at virksomheden bruger det samme estimat for væsentligt tilsvarende kontrak-

ter16. 

 

Når virksomheden vælger metode, skal den anvende denne konsekvent igennem hele den 

pågældende kontrakt. Virksomheden bliver ved IFRS 15 opfordret til at inkludere informatio-

ner angående variable vederlag til transaktionsprisen allerede ved indgåelse af kontrakten 

med kunden. Desuden skal virksomheden indregne omsætningen ud fra det mest sikre udfald, 

hvilket vil sige, at hvis den har vurderet et spænd for transaktionsprisen, så skal virksomhe-

den vælge det mest konservative skøn. Dernæst skal virksomheden revurderer korrektheden 

af dette skøn ved endelig regnskabsaflæggelse alt efter væsentlighed af dette skøn og ændrin-

gen, hvilket behandles på sædvanlig vis som ændringer af regnskabsmæssige skøn.  

 

Uanset hvilken metode virksomheden anvender til at fastlægge transaktionsprisen, så skal 

den kun indregne omsætningen herfra, hvis der ikke er en væsentlig risiko for at estimatet 

 
15 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
16 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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efterfølgende bliver ændret og dermed påvirker omsætningen. For at foretage denne vurde-

ring af det fastsatte estimat, kan virksomheden anvende nedenstående indikatorer17: 
 

o Virksomheden har ikke en bred erfaring med tilsvarende kundekontrakter 

o De variable vederlag er primært afhængige af eksterne faktorer, som virksomheden 

ikke kan kontrollere 

o Ud fra kontrakten er der mange forskellige udfald for de variable vederlag 

o Ændring af betalingsbetingelser, større prisnedslag og lignende har virksomheden for 

vane at tilbyde historisk set 

o Afklaring af usikkerheden omkring vederlaget forventes ikke indenfor en længere pe-

riode  

 

Elementer af finansiering 

I tilfælde af at kontrakten beskriver vederlag, der indeholder elementer af finansiering, så skal 

virksomheden først og fremmest tage stilling til væsentligheden heraf. Omsætningen skal ind-

regnes til nutidsværdi, så i tilfælde af lange betalingsfrister eller forudbetalinger skal virk-

somheden indregne omsætningen, således denne svarer til en kontantbetaling af kunden på 

det tidspunkt, hvor overførslen af varen eller serviceydelsen finder sted. Hvis der er tale om 

en længere væsentlig forskydning, så skal virksomheden indregne finansieringselementet 

særskilt som enten en renteomkostning eller en renteindtægt. Umiddelbart er det de følgende 

faktorer, som skal overvejes for vurdering af finansieringselementernes væsentlig18: 
 

o Forskellen mellem den kontante salgspris for varen eller serviceydelsen ved levering 

og det af kontrakten bestemte vederlag 

o Den samlede effekt af: 

o De aktuelle rentesatser på det tilhørende marked 

o Varigheden mellem det aftalte betalingstidspunkt og leveringstidspunkt 

 

Ikke kontante betalinger 

Når kontrakten berører ikke kontante betalinger, så skal virksomheden indregne disse veder-

lag til dagsværdi. Denne type godtgørelse finder typisk sted, hvis virksomheden har en aftale 

 
17 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
18 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
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med kunden om at bytte den leverede vare eller serviceydelse med et gode eller en tjeneste. 

Dette kunne eksempelvis være en service eller et aktiv, som virksomheden får gavn eller nytte 

af. Virksomheden kan i dette scenarie indregne omsætningen, når risikoovergangen er over-

gået til den, hvilket vil sige, at den skal have kontrol over modydelsen19.  

 

2.2.4 Trin 4: Allokering af transaktionsprisen 

 

Transaktionsprisen skal allokeres til hver aktivitetsforpligtelse, det vil sige til hver vare eller 

serviceydelse. Formålet med dette er skildre størrelsen af vederlaget, som virksomheden for-

venter at være berettiget til efter levering af varen eller serviceydelsen til kunden. Virksom-

heden skal derfor tildele såkaldte stand alone salgspriser til de enkelte varer eller service-

ydelser20.  

 

Dette trin i IFRS 15 består af to undertrin, som en virksomhed skal tage stilling til ved kon-

traktindgåelsen, og disse bliver gennemgået herunder21.  

 

“Stand alone selling price is the price at which an entity would sell a promised good or service 

separately to a customer.”22 Altså er en stand alone selling price et udtryk for den pris, som 

virksomheden kan få fra kunden for en specifik vare eller serviceydelse. Denne pris kan være 

eksplicit bestemt af kontrakten – for eksempel af en konkret prisliste (dog kan denne være 

inklusive rabatter eller lignende) – eller et skøn ud fra salgspriser fra kontrakter med lignen-

de kunder på tilsvarende vilkår.  

 

Processen for sandsynliggørelsen af stand alone prisen for den enkelte vare eller serviceydel-

se for hver aktivitetsforpligtelse (performance obligation) skal virksomheden foretage ved 

indgåelse af kontrakten med kunden.  Standarden indeholder ikke nogen scenarier, hvori ind-

regningen af omsætningen forskydes på grund af vanskeligheder ved fastlæggelse af stand 

alone prisen. Hvis det er muligt at tage udgangspunkt i en observerbar pris, det vil sige, en 

 
19 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
20 https://ifrscommunity.com/knowledge-base/ifrs-15-transaction-price/, d. 30/4-2020 
21 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
22 https://ifrscommunity.com/knowledge-base/ifrs-15-transaction-price/, d. 30/4-2020 

https://ifrscommunity.com/knowledge-base/ifrs-15-transaction-price/
https://ifrscommunity.com/knowledge-base/ifrs-15-transaction-price/
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pris som man har opkrævet under tilsvarende forhold til en lignende kunde, så skal virksom-

heden anvende den til at bestemme stand alone prisen. I tilfælde af at det ikke er muligt, er 

virksomheden nødsaget til at estimere beløbet. Ydermere har standarden ikke nogen krav til, 

at beløbet pålideligt kan skønnes ej heller dikterer den noget spænd af korrekthed. Dog skal 

virksomheden maksimere antallet af konkrete observerbare data i forsøg på at fastlægge pri-

sen, som så skal fordeles ud på aktivitetsforpligtelserne i kontrakten. Et eksempel på obser-

verbare data, som virksomheden kan inddrage, er, markedssituationen.  Igen er virksomhe-

den nødsaget til at gøre sit bedste ved estimeringen af prisen, særligt hvis denne indeholder 

variable elementer23. Dette estimat skal fastsættes ved indgåelse af kontrakten og må ikke 

ændres derfra og til levering af aktivitetsforpligtelserne. Desuden skal virksomheden anvende 

den samme metoden ved beregning af skønnet i tilsvarende situationer. IFRS 15 godkender 

derudover tre yderligere metoder til estimering af stand alone prisen til brug, når det eksem-

pelvis ikke er muligt at indhente tilstrækkeligt med observerbare data.  
 

 

Figur 4 KPMG Revenue Handbook, s. 92 

 

Af figur 4 er de tre yderligere accepterede metoder opstillet. Her følger en uddybende forkla-

ring af de tre24: 

 

 
23 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
24 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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Adjusted market assessment approach er en metode, hvorved virksomheden vurderer og 

estimerer en pris, som kunderne på markedet vil være i stand og villige til at betale. Ved 

brug af denne metode vil virksomheden skulle tage stilling til sine egne omkostninger 

forbundet med leveringen af varen eller serviceydelsen samt konkurrenterne på marke-

dets priser.  

 

Expected cost plus a margin approach er kort fortalt en fremgangsmåde, hvor virksom-

heden beregner stand alone prisen ved at ligge avancen til kostprisen. Dette betyder, at 

virksomheden opstiller en forventning over de omkostninger, den skal afholde for at op-

fylde leveringsforpligtelsen og tillægger en avance, der passer til varen eller serviceydel-

sen.  

 

Residual approach denne metode er særligt anvendelig, hvis stand alone prisen for en el-

ler flere varer eller serviceydelser er præget af variable elementer*1, der er forbundet en 

vis usikkerhed*2 eller det er vanskeligt at indhente observerbare data.  

*1 Hvis virksomheden sælger den samme vare eller serviceydelse til forskellige kunder 

på det samme tidspunkt eller næsten samme tid til meget forskellige priser. 

*2 Hvis virksomheden endnu ikke har en egentlig pris for varen eller serviceydelsen, da 

denne ikke tidligere har forhandlet disse. 

Ved brug af denne metode skal virksomheden ikke opgøre residualen før en eventuel 

rabat er allokeret ud til leveringsforpligtelsen25.  

 

En virksomhed med flere typer af separate aktivitetsforpligtelser kan være nødsaget til at an-

vende en eller flere af de tre netop nævnte metoder til at estimere stand alone priserne.  

 

Allokering af rabat 

En rabat fremkommer, når summen af de enkeltstående salgspriser overstiger den samlede 

transaktionspris inklusiv de konkrete aftalte rabatter, der ikke er knyttet til en specifik del af 

kontrakten. Rabatten skal fordeles ud på en eller flere af kontraktens aktivitetsforpligtelser, 

hvis hvert af følgende kriterier er opfyldt.  
 

 
25 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
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o Virksomheden sælger jævnligt hver enkelt vare eller serviceydelse (eller gruppe heraf) 

i kontrakten særskilt 

o Virksomheden sælger regelmæssigt som enkeltstående salg en eller flere grupper af 

disse varer eller serviceydelser med rabat i forhold til summen af de enkeltstående 

priser i hver gruppe 

o Rabatten, som kan udledes for hver gruppe af varer og serviceydelser, som er beskre-

vet under det ovenstående punkt, svarer altovervejende til den rabat, der er beregnet i 

kontrakten. Desuden skal der tilvejebringes observerbart bevis for, at den beregnede 

rabat vedrører en enkelt eller flere leveringsforpligtelser, men ikke hele kontrakten.  

 

Rabatten fordeles forholdsmæssigt med alle leveringsforpligtelser i kontrakten, hvis summen 

af uafhængige salgspriser for en gruppe varer eller serviceydelser overstiger det per kontrak-

ten aftalte vederlag. Dog gælder dette ikke, hvis der er observerbare data for at hele rabatten 

vedrører en eller flere, men ikke alle, leveringsforpligtelserne.  

 

2.2.5 Trin 5: Indregning af omsætning ved indfrielse af leveringsforpligtelserne  

 

Groft set er den største ændring ved implementeringen af IFRS 15 de nye regler og retnings-

linjer ved tidspunktet for indregningen af omsætningen. Her følger det sidste trin af standar-

dens 5-trinsmodel. Formålet med dette trin er at sikre en konsekvent behandling af omkost-

ninger ved indgåelse af kontrakt og opfyldelse heraf samt amortisering og nedskrivning. Dette 

afsnit vil beskrive, hvordan en virksomhed indregner omsætningen i takt med at leverings-

forpligtelserne bliver indfriet gennem overførsel af varer eller serviceydelser til kunden, altså 

enten på et specifikt tidspunkt eller over længere tid. Allerede ved indgåelse af kontrakten bør 

virksomheden tage stilling til, hvorvidt den overfører kontrollen over varen eller serviceydel-

sen over tid eller på et bestemt tidspunkt26.  

 
26 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
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Figur 5 Beslutningstræ, PwC Indregning af omsætning efter IFRS 15, s. 58 

 

Figur 5 herover, som er et beslutningstræ, der er stillet op af PwC, forsøger at overskueliggøre 

identifikationen af, hvorvidt der er tale om omsætning, der skal indregnes på et bestemt tids-

punkt, eller om den bør indregnes over tid. Umiddelbart skal virksomheden have styr på, 

hvornår kontrollen og alle (væsentlige) økonomiske fordele over og for den vare eller ser-

viceydelse, de leverer, overgår til kunden. Gennem beslutningstræet forsøger PwC at tvinge 

brugeren til at identificere kontrol- og risikoovergangen ved levering af varen eller service-

ydelsen. Det vil sige, at virksomheden skal have styr på, hvornår dennes aktivitetsforpligtelser 

er opfyldt. Indregningen skal i så fald ske når eller i takt med at kunden får væsentlige fordele.  

 

Ved dette trin, er det i særdeleshed vigtigt at forstå betydningen af, at kunden får kontrol eller 

opnår væsentlige fordele. En vare eller en serviceydelse overføres til en kunde, når kunden får 

kontrol over den. Altså betyder det, at virksomheden skal overveje kundens evne til at styre 

brugen af og få væsentlig grad af fordelene ved varen eller serviceydelsen. Dette inkluderer 

desuden også evnen til at forhindre andre i at styre brugen og opnå fordelene ved varen eller 

serviceydelsen, fordelene kan eksempelvis være eventuelle direkte eller indirekte penge-

strømme, som kan opnås ved forbrug, salg eller bytte. Disse overvejelser skal så resultere i en 

nærmere vurdering af tidspunktet for indregningen af omsætningen27.  

 

 
27 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 



Iman Dahmani  IFRS 15 Maj 2020 

 

Side 23 af 35 

I nogle situationer kan det være vanskeligt at fastslå, hvorvidt kunden modtager og forbruger 

fordelene af varen eller serviceydelsen i takt med, at arbejdet udføres. Indregningen af om-

sætningen kan ikke begynde, før kunden såvel forbruger som modtager ydelsen. Derudover 

kan indregningen ikke stoppe, før kunden hører op med at modtage og forbruge ydelsen. Et 

eksempel heraf følger. Inden da skal det dog nævnes, at hvis virksomheden afholder omkost-

ninger, før kunden tager varen eller serviceydelsen i brug eller modtager denne, skal virk-

somheden vurdere, hvorvidt omkostningerne skal aktiveres. Afholder virksomheden omkost-

ninger efterfølgende skal disse resultatføres løbende over kontraktens løbetid, disse skal vel 

og mærke behandles som et aktiv og afskrives på tilsvarende vis.  

 
 

Eksempel 3 –” Matching-princippet” 
 

 

En virksomhed har indgået en kontrakt om at levere færdigsyede bukser til en kunde. For at 

virksomheden skal kunne levere disse bukser, har den været nødsaget til at købe en maskine, 

som kan sy disse på en effektiv måde. Maskinen har en levetid på syv år. Altså kan denne bi-

drage til virksomhedens omsætning de næste syv år.  

  

Matching princippet pålægger virksomheden at rapportere en omkostning på sin resultatop-

gørelse i den periode, hvor de relaterede indtægter optjenes. Det vil sige, at omkostningerne 

føres på i takt med omsætningen indregnes. Dette sådan, at de omkostninger, der var nød-

vendige for at generere den omsætning, føres i resultatopgørelsen i flæng hermed.  

 

Eksemplet er opstillet af opgavens forfatter på baggrund af egen forståelse af princippet 

 

Indfrielse af leveringsforpligtelserne over tid 

Som nævnt tidligere kan virksomheden indfri sine leveringsforpligtelser over tid. Dette vil 

være tilfældet, hvis et af følgende kriterier gør sig gældende28:  
 

i) Kunden modtager og forbruger fordelene ved virksomhedens leveringsforpligtelse 

med det samme 

 
28 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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ii) Virksomheden leverer varer eller serviceydelser, der opbygger eller forbedrer et aktiv, 

der under virksomhedens arbejde er i kundens besiddelse 

iii) Virksomheden leverer et aktiv under alternativ anvendelse, og den er berettiget til at 

modtage vederlag for det til dato udførte arbejde.  

 

Hvis et eller flere af ovenstående viser sig at være gældende, skal leveringsforpligtelsen ind-

fries på et bestemt tidspunkt, så indregningen af omsætningen sker, når dette tidspunkt er 

passeret.   

 

Ad i) Samtidig modtagelse og forbrug af leverede økonomiske fordele 

En kunde modtager og forbruger fordelene samtidig med, at virksomheden opfylder sin 

leveringsforpligtelse. Virksomheden skal for at bestemme hvorvidt dette kriterie er op-

fyldt eller ej, tage stilling til om kunden forbruger ydelsen eller varen med det samme. I 

nogle tilfælde kan dette være simpelt, sådan et tilfælde er for eksempel en konsulent-

ydelse i form af arbejdstimer. I sådan et tilfælde er kunden nødsaget til at tage ydelsen i 

brug, når den modtager dem, hvorfor kunden ikke kan lagre timerne eller lignende og 

virksomhedens leveringsforpligtelse vil indfries over tid. Dog er det ikke altid ligetil at 

beslutte, hvornår der er tale om samtidig modtagelse og forbrug. I standarden beskrives 

det, at virksomheden skal bestemme, om en anden virksomhed vil være i stand til at ud-

føre de ydelser, som virksomheden har ydet til dato. Virksomheden skal her se bort for 

kontraktbestemte restriktioner herpå. 

 

Ad ii) Kundens kontrol over varen eller ydelsen i opførelses- eller forbedringsfasen 

Under dette kriterie indgår immaterielle rettigheder, fysiske vare og et opførselsprojekt 

som værende et aktiv. Hvis kunden har indirekte eller direkte kontrol over aktivet, skal 

leveringsforpligtelsen indfries over tid.  

 

Ad iii) Alternativ anvendelse og krav om betaling for det til dato udførte arbejde 

Der er tale om et aktiv uden alternativ anvendelse, hvis virksomheden praktisk eller 

kontraktuelt er afholdt fra at tage aktivet i brug, videresælge det eller hvis det på anden 

vis er i kundens kontrol. En begrænsning heraf eksisterer, hvis anvendelsen af aktivet 
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kan resultere i et væsentligt tab for virksomheden, eksempelvis ved omkostninger til 

ændring af aktivet29.   

 

Foruden aktivets alternative anvendelse indeholder dette kriterie også et element ved-

rørende, hvorvidt virksomheden kan forvente en betaling for det til dato udførte arbej-

de, for den del, som mindst kompenserer virksomheden for de afholdte omkostninger 

tillagt en passende avance, så virksomheden tilnærmer sig en salgsværdi. Ved indgåelse 

af en kontrakt vil virksomheden ofte sørge for at inkludere et afsnit vedrørende kundens 

betalingsplan. Retten til at modtage betaling står ikke nødvendigvis eksplicit i kontrak-

ten, men det kan være et resultat af lovgivning eller brancherelaterede reguleringer, så-

fremt virksomheden har ret til betaling for det udførte arbejde. Dette betyder, at et krav 

alene på at dække afholdte omkostninger i forbindelse med kundens opsigelse af kon-

trakten ikke er tilstrækkeligt til at indregne omsætning over tid.  

 

Eksempler på betaling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 

Figur 6, KPMG Revenue Handbook, s. 122 
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Opgørelse af færdiggørelsesgrad 

I tilfælde, hvor virksomheden forventer, at omsætningen skal indregnes over tid, skal kon-

trakten mellem kunden og virksomheden indeholde en fastlæggelse af færdiggørelsesgraden. 

Denne er et udtryk for hvor stor en del af virksomhedens leveringsforpligtelser, der er opfyldt 

på et givent tidspunkt i kontraktforløbet. Formålet med at bestemme færdiggørelsesgraden er 

at indregne indtjening, der udtrykker, hvornår overgangen af kontrol af varer og serviceydel-

ser overgår til kunden. Denne indregning kan ske på to måder jævnfør IFRS 15, som det følger 

her30: 
 

i) Output metoden 

ii) Input metoden 

 

Virksomheden skal tage stilling til valg af metode for håndtering af hver leveringsforpligtelse, 

og hertil skal den vælge den metode, der på bedst vis afspejler overførslen af kontrol af varer 

og serviceydelser til kunden. Derudover skal virksomheden sørge for at være konsekvente 

ved valg af metode ved ensartede leveringsforpligtelser. 

 

Ad i) Den output baserede metode indregner omsætningen ved den direkte målbare 

værditilvækst, der er tilført kunden til dato relativt til den resterende leveringsforplig-

telse. Det vil sige, at denne metode måler færdiggørelsesgraden ud fra hvornår kontrol-

len af varen eller serviceydelsen er overgået til kunden og i forhold til de resterende 

ydelser i kontrakten. Standarden opstiller en række eksempler på denne metode, som 

følger her: 
 

i) Overvågning af det udførte arbejde 

ii) Antal producerede varer 

iii) Opnået milestones eller KPI’er  

iv) Forløbet tid 

v) Vurdering af de opnåede resultater 

 

Denne metode er ikke hensigtsmæssig at bruge, hvis vareforbruget ligger fordelt jævnt 

over hele kontraktperioden.   

 
30 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
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Ad ii) Den input baserede metode er anvendelig, når der ikke er observerbare31 eller 

målbare data til at anvende output metoden, eller at disse er omkostningstunge skaffe. 

Fokus i denne metode er rettet mod virksomhedens evne til at opfylde sine leverings-

forpligtelser eller de ressourcer, den forbruger for at opfylde forpligtelserne. Sådanne 

ressourcer omfatter, men begrænser sig ikke udelukkende, til løntimer, maskintimer og 

vareforbrug. Det er her vigtigt, at virksomheden ikke medregner omkostninger, som ik-

ke bidrager til opfyldelse af leveringsforpligtelserne, når den skal opgøre færdiggørel-

sesgraden. Et eksempel på omkostninger, der ikke skal medtages, er, markedsførings- el-

ler administrationsomkostninger.  

 

Fælles gældende for de to metoder, den output og den input baserede, er, at hvis virksomhe-

den ikke kan måle færdiggørelsesgraden pålideligt, så kan omsætningen ikke indregnes. Den-

ne skydes i stedet til endelig fastlæggelse af færdiggørelsesgraden. Såfremt der ikke eksisterer 

observerbare data (output eller input), så skal virksomheden vente med at indregne omsæt-

ningen til, at pålidelige data eksisterer32.  

 

Virksomheden skal derefter indregne den del af omsætningen, som tilegner sig den færdig-

gjorte del.  

 

Omkostninger i forbindelse med kontraktindgåelse 

Omkostninger, som en virksomhed afholder for at kunne opfylde en kundekontrakt, skal ind-

regnes på samme vis som et aktiv, hvis omkostningerne opfylder følgende betingelser33: 
 

o Omkostningerne er direkte forbundet med en konkret kontrakt 

o Omkostningerne øger eller udvider ressourcer for virksomheden, som vil blive for-

brugt, når de fremtidige leveringsforpligtelser opfyldes 

o Omkostninger, som kan inddrives (typisk i forbindelse med et tilgodehavende) 

 

 
31 Se forklaring af observerbare data under trin 4. 
32 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
33 Indregning af omsætning efter IFRS 15, PwC, september 2017 
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Virksomheden skal foretage denne vurdering for hver af sine aktivitetsforpligtelser i en kon-

trakt. Overgangen anses som værende indtruffet, hvis følgende kriterier gør sig gældende: 

 

3 IFRS 15 i praksis 

 
I forbindelse med implementeringen af den nye regnskabsstandard, IFRS 15, har mange virk-
somheder været nød til at bruge ressourcer på  
I det følgende er det forsøgt at opstille et eksempel, hvor hele 5-trinsmodellen forsøges an-

vendt. Det skal nævnes, at dette er simplificeret. Formålet med dette er udelukkende at give 

læseren en fornemmelse af de forskellige trin og modellens detaljegrad.  

 
 

Eksempel 4 – Indregning af omsætningen efter IFRS 15 
 

 

Med udgangspunkt i nedenstående fiktivt opstillet scenarie ønskes en redegørelse for, hvordan 

kontrakten skal indregnes og måles i årsregnskabet for 2019 og 2020. Denne redegørelse skal 

indeholde en opgørelse af de beløbsmæssige konsekvenser af kontrakten for regnskabsårene 

2019 og 2020. 

----------------------------------------- 

 

En virksomhed ABC A/S indgik i 2019 en aftale i form af en kontrakt med kunden, Good 

Workspace A/S, om at udvikle og fremstille en maskine til brug for produktion af en bestemt 

type kontorstol med en række specifikke ergonomiske krav. Udviklingen af stolen sker i sam-

arbejde og i tæt dialog med Good Workspace A/S. Ifølge kontrakten udarbejdes og deles de-

signudkast, tekniske specifikationer og patenter mv. med Good Workspace A/S løbende med 

opførslens fremskridt.  

 

ABC A/S aflægger regnskab efter IFRS.  

 

Den indgåede kontraktsum udgør 45 mio. kr., hvoraf 40 % kan henføres til udviklingen af 

stolen, mens de resterende 60% kan føres på produktionen af 100 stole.  
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Hvis ABC A/S formår at producere og levere inden d. 1. januar 2020, modtager virksomheden 

5 mio. kr. i bonus. I slutningen af oktober 2019 vurderer ABC A/S, at udviklingsarbejdet er 70 

% færdig, hvorfor de vurderer, at det er med overvejende sandsynlighed, at de kan levere de 

100 stole til kunden inden d. 6. maj 2020.  

----------------------------------------- 

 

Besvarelse:  

Indregning og måling sker efter IFRS 15, hvorfor denne standards 5-trinsmodel anvendes til 

dette eksempel, og der henvises til afsnit 2.2 for detaljeret gennemgang af den anvendte teori 

og metodik til brug for løsningen af dette opstillede eksempel. 

 

Trin 1 – Identifikation af kontrakten med kunden 

Det oplyses i dette eksempel, at der er tale om en kontrakt mellem ABC A/S og Good 

Workspace A/S, derudover lader det til, at partnerne kommunikerer løbende, hvilket umid-

delbart indikerer, at der er tale om enighed om aftalen. Derfor antages det her, at der er tale 

om en kontrakt, der opfylder kravene jf. IFRS 15 for kontrakt med kunde.  

 

Trin 2 – Identifikation af leveringsforpligtelserne i kontrakten 

Af det ovenstående eksempel er der udelukkende beskrevet to leveringsforpligtelser, som 

ABC A/S skal opfylde, disse værende henholdsvis udviklingen af stolen samt produktionen 

heraf.  

 

Trin 3 – Fastlæggelse af transaktionsprisen 

Det oplyses, at ABC A/S vurderer, at de kan overholde kundens krav om levering d. 1. januar 

2020, hvorfor de anser det som værende plausibelt at få ret til bonussen på 5 mio. kr., derud-

over står det, at kontraktsummen er 45 mio. kr. Dette betyder, at ABC A/S vurderer, at de 

med overvejende sandsynlighed vil opfylde de kontraktbundne leveringsforpligtelser. Det vil 

sige, at det nu er muligt at opgøre den samlede transaktionspris, som her ender med at være 

50 mio. kr., da bonussen skal medregnes jf. IFRS 15 regler om indregning af variable veder-

lag.  
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Trin 4 – Allokering af transaktionsprisen 

Jf. trin 3 er den samlede transaktionspris på 50 mio. kr. Denne skal nu allokeres ud på kon-

traktens leveringsforpligtelser, som her er henholdsvis udvikling og produktion. I eksemplet 

ses det, at 40% af kontraktsummen skal føres på udviklingen, mens det er 60 % på produkti-

onen. Det vil sige, at den allokerede transaktionspris er:  

o Udvikling: 20 mio. kr. (40% inkl. variabelt vederlag i form af bonus) 

o Produktion: 30 mio. kr. (60% inkl. Variabelt vederlag i form af bonus) 

 

Der kan argumenteres for, hvorvidt ABC A/S bør ekskludere bonussummen fra allokeringen 

af transaktionsprisen til udviklingen. Dog vurderes det at udviklingen af stolen har afgørende 

effekt på produktet, her stolen, som Good Workspace A/S ønsker fremstillet, hvorfor det vur-

deres passende at medregne bonussen i transaktionsprisen for udviklingen.  

 

Trin 5 – Indregning af omsætning ved indfrielse af leveringsforpligtelserne 

ABC A/S oplyser, at 70 % af udviklingen af stolen er færdig i slutningen af oktober 2019, det 

vil sige, at leveringsforpligtelsen løbende bliver opfyldt til Good Workspace A/S, da overgan-

gen af kontrollen og rettigheden gradvist sker. Altså kan ABC A/S indregne 70% af den jf. trin 

4 allokerede transaktionspris til udvikling, hvilket resulterer i en indregnet omsætning i 

regnskabsåret 2019 på 14 mio. kr. (70% af den allokerede transaktionspris), såfremt ABC 

A/S når at færdiggøre mere end 70% af udviklingen i 2019 indregnes den yderligere færdig-

gjorte på samme vis.  

 

Omsætningen for virksomhedens anden leveringsforpligtelse vedrørende produktionen af de 

100 stole kan ikke indregnes i regnskabsåret 2019, da produktionen endnu ikke er påbe-

gyndt. I stedet skal de jf. IFRS 15 indregnes midt i regnskabsåret 2020, hvor ABC A/S forven-

ter, at de er færdige og kan leveres til Good Workspace A/S, såfremt deres forventning også 

er tilfældet. 

----------------------------------------- 

 

Konklusion 

Alt i alt kan det konkluderes, at ABC A/S har indgået en kontrakt med en kunde, Workspace A/S, 
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hvoraf de binder sig til at opfylde to leveringsforpligtelser, her udvikling og fremstilling af 100 

stole. Derudover konkluderes det, at transaktionsprisen for denne aftale ender på 50 mio. kr. 

såfremt betingelserne for den lovede bonus imødekommes. De to leveringsforpligtelser bidrager 

henholdsvis med 20 og 30 mio. kr., hvoraf omsætningen fra disse skal indregnes i to forskellige 

regnskabsår, her 14 mio. kr. i 2019, mens 36 mio. kr. kan indregnes i regnskabsåret 2020, når 

ABC A/S har opfyldt leveringsbetingelser og Workspace A/S har overtaget kontrollen til varerne 

og serviceydelserne.  

 

4 Kritik af standarden 

Overordnet set kan regnskabsstandarden, IFRS 15, kritiseres for sin tilladelse af skøn og esti-

mater. Eksempelvis ses det som en del af 5-trinsmodellens trin 4 ’Allokering af transaktions-

prisen’, heri indgår et element af usikkerhed og skøn, da virksomheden kan være nødsaget til 

at estimere en salgspris ud fra observerbare data. Ofte er det dog sådan, at der ikke er en ob-

serverbar salgspris for alle varer eller tjenester i en kontrakt med en kunde. Som et resultat 

heraf involveres der ofte betydelig vurdering i beregningen af en selvstændig salgspris34. For 

at estimere enkeltstående salgspriser på varer eller tjenester, der typisk ikke sælges separat, 

er en virksomhed nødt til at udvikle processer med passende og tilstrækkelig intern kontrol. 

Forholdsvis let tilgængelige oplysninger, der kan overvejes ved udvikling af disse processer, 

kan omfatte: 

o Omkostninger, der er afholdt til fremstilling eller levering af varerne eller serviceydel-

sen,  

o Avancer 

o Data og dokumentation til brug for oprettelse af prislister, hertil informationer om 

tredjeparters prissætning af tilsvarende varer eller branchepriser og kontraktmæssigt 

angivne priser. 

Derudover blev det tidligere i opgaven nævnt, at formålet med IFRS 15 blandt andet var at øge 

sammenligneligheden mellem årsregnskaberne på tværs af virksomheder. Dette kan der være 

delte meninger om, hvorvidt det er lykkes eller ej. Dels har standarden bevirket, at virksom-

hederne nu skal bruge væsentlige ressourcer på formelt at leve op til den, da den er komplice-
 

34 Revenue, IFRS 15 handbook, KPMG, June 2019 
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ret, og der indgår en vis grad af skøn. Dog kan måden hvorpå omsætningen indregnes over tid 

give en større brancheindsigt, da nogle brancher kan være hårdere ramt af behov for periodi-

sering end forventet, det samme angår estimering af priser.  

 

Til gengæld bør det nævnes, at IASB og FASB har formået at indgå et samarbejde om en regn-

skabstandard, som dækker bredt og hvortil der ikke er mange større forskelle mellem deres 

tolkning og brug heraf.  

 

 

5 Konklusion  

Efter udformningen af denne opgave kan det konstateres, at IFRS 15 har medført væsentlige 

ændringer til den regnskabsmæssige behandling af omsætning, dette inkluderer måling, ind-

regning, periodisering og præsentation. Udover de teoretiske ændringer, har denne regn-

skabsstandard tvunget virksomhederne til en have et bedre og mere detaljeret kendskab til 

deres omsætning og i særdeleshed dennes bestanddele.  

 

Desuden ses det, at den praktiske implementering af IFRS 15 har stillet en række krav til virk-

somhedens såsom deres IT-systemer, overvågning af interne processer, regnskabsfagligt 

kompetente medarbejdere, tilstrækkelig kontrakthåndtering.  

 

Det er i opgaven beskrevet, hvordan IFRS 15 særligt adskiller sig og især, hvilke dele denne 

retter særligt fokus på. Særligt vedrører det følgende:  

 

o Identifikation af leveringsforpligtelser 

o Fastlæggelse af transaktionsprisen 

o Allokering af observerbare og ikke-observerbare salgspriser 

o Behandlinger af ændringer og tillæg til kontrakter 

o Opfyldelse og overholdelse af leveringsforpligtelserne 

o Tidspunkt af indregning af omsætningen 

o Periodisering, klassifikation og præsentation af omsætningen 
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Ovenstående indgår alle i regnskabsstandardens IFRS 15’s 5-trinsmodel.  

 

Den nye standard dikterer, at virksomhederne skal tage stilling til, om der af deres kundekon-

trakter fremgår en eller flere varer og/eller serviceydelser end tidligere, et eksempel herpå er 

varer eller serviceydelser, som blot ikke har været tillagt en værdi, da disse så og sige fulgte 

med – med den nye standard skal disse medregnes, således de udgør en del af kontraktens 

pris, og der indregnes omsætning, der kan kobles på disse i takt med kontrollen overgår til 

kunden.  

 

Det mest essentielle ved IFRS 15 kan man udpege som værende den løbende indregning af 

omsætning, når en række betingelser er opfyldt, hovedsageligt bliver disse udgjort af: 

 

o Virksomheden fremstiller en forbedrer et aktiv, som er i kundens kontrol 

o Virksomheden fremstiller et aktiv, som ikke har et alternativt brug, og virksomheden 

har ret til betaling for de udførte handlinger.  

 

Alt i alt vurderes det, at opgavens problemstilling er belyst på passende vis.   
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6 Perspektivering 

 
I forbindelse med udarbejdelsen af opgaven og løsningen af problemstillingen kunne det for-

søges at arbejde videre med at undersøge de praktiske udfordringer ved den egentlige im-

plementering af IFRS 15. Herfor vil det være en naturlig del at analysere en række aflagte 

IRFS-årsregnskaber for virksomheder, som i væsentlig grad bliver påvirket af IFRS 15. Dette 

kunne eksempelvis være virksomheder som Vestas Wind Systems A/S eller Rambøll Group 

A/S, som begge har store igangværende projekter og en række leveringsforpligtelser, som 

højst sandsynligt skal indregnes på forskellige tidspunkter over tid. Endvidere kunne man, 

eventuelt med assistance fra virksomhederne, overveje fordele og ulemper ved standardens 

håndtering af indregningen af omsætningen over tid og afslutningsvis foretage konkrete be-

regninger.  

 

Ved at anvende disse to virksomheder vil det være nærliggende at opnå en forståelse af, 

hvordan virksomheden håndterer og vurderer observerbare data samt de regnskabsmæssige 

skøn. Særligt, hvorvidt implementeringen af IFRS 15 har tvunget dem til at afholde en væsent-

lig række omkostninger i forbindelse med et større kontrakthåndteringssytem, man kunne 

supplere med en analyse af, hvor stor en monetær påvirkning IFRS 15 egentlig har og hvor 

mange meromkostninger virksomheden afholdte ved implementering af standarden. Til slut 

ville et interview med virksomheden, hvor spørgsmålene særligt ville omhandle, hvilke kon-

krete ændringer standarden har bragt dem. Særligt med fokus på deres interne kontroller, 

processer og styring af validitet af data input.  

 

Derudover ville det være interessant at undersøge forskellene mellem den regnskabsmæssige 

behandling af omsætningen ifølge henholdsvis IFRS og ÅRL nærmere end det er tilfældet i 

nærværende opgave. 
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