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Indregning af omsætning 
– hvordan ændrer den 
nye IFRS-standard den 
nuværende omsætnings-
model? 
 

 

Af Kim Tang Lassen, juni 2014 

 

Ny regnskabsstandard om indregning af 
omsætning fra kontrakter med kunder 
IASB udsendte i slutningen af maj 2014 den nye standard om indregning af om-

sætning ’IFRS 15: Revenue from contracts with customers’ for virksomheder, der 

aflægger årsrapport efter IFRS. 

Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller 

senere, men kan implementeres førtidigt. En førtidig implementering skal dog 

afvente EU's godkendelse af standarden. 

I den nye standard ændrer IASB modellen for indregning af omsætning. Modellen 

baseres ikke længere på overgang af fordele og risici, men derimod på overgang af 

kontrol med de varer eller serviceydelser, som overdrages til kunden. Det er der-

med afgørende for indregning af omsætning, at køber har opnået kontrol med de 

overdragne varer eller serviceydelser. Med denne ændring kommer den nye model 

bedre i overensstemmelse med definitionerne på aktiver og forpligtelser.  

Princippet bag modellen er, at indregning af omsætning skal afspejle den overfør-

sel af varer eller serviceydelser, der sker fra en virksomhed til en kunde i forbindel-

se med et salg. Omsætning måles til det beløb, som virksomheden forventes at 

være berettiget til at modtage for de overdragne varer eller serviceydelser.  

IFRS 15 erstatter de hidtidige standarder for indregning af omsætning, ’IAS 18: 

Omsætning’ og ’IAS 11: Entreprisekontrakter’, IFRIC 13, 15 og 18 samt SIC 31. Den 

indeholder udover den nye model også vejledning på en række områder, som ikke 

har været medtaget i de hidtidige standarder. Som eksempler kan nævnes adskil-

lelse af flere ydelser i samme kontrakt, fordeling af vederlag på forskellige ydelser, 

variable vederlag (f.eks. et vederlag betinget af fremtidig omsætning), indregning 

af licensindtægter, indregning af up-front betalinger og returretsforpligtelser. 
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Derudover indeholder standarden omfattende oplysningskrav til forskel fra de sparsomme 

oplysningskrav i de eksisterende standarder. 

Selvom modellen ændres grundlæggende, er det vores forventning, at konsekvenserne for mange 

virksomheder ikke vil være store. Det skyldes, at der på en lang række områder, hvor der ikke 

tidligere har været vejledning, er fastlagt bestemmelser, som er i overensstemmelse med den 

nuværende praksis. Det gælder f.eks. indregning af returretsforpligtelser, garantiforpligtelser mv. 

Det er endvidere vores forventning, at standarden for nogle virksomheder vil få større betydning og 

kan komme til at påvirke indregningen af omsætning væsentligt. 

Uagtet standarden måske ikke forventes at få stor effekt for virksomheden, er det være nødvendigt 

at foretage en gennemgang af virksomhedens kontrakter for at sikre, at virksomheden indregner 

omsætning efter en praksis, der er i overensstemmelse med den nye standard.  

Man skal samtidig være opmærksom på, at visse brancher kan blive mere ramt af standarden end 

andre, f.eks. Telecom og Pharma m.fl.  

Hvis du ønsker at vide mere om IFRS 15 har PwC udgivet en række publikationer, som kan 

downloades fra vores hjemmeside: 

 In depth: Revenue from contracts with customers 

 In depth: Branche specifikke publikationer 

De fem trin i omsætningsmodellen 
IFRS 15 omfatter indregning af omsætning fra alle typer af kontrakter med kunder, medmindre der 

er tale om leasingkontrakter, forsikringskontrakter og kontrakter om visse finansielle 

instrumenter. De skal fortsat indregnes efter de særskilte standarder herom.   

Modellen omfatter følgende 5 trin: 

1. Identifikation af kontrakten  

2. Identifikation af separate performance obligations  

3. Fastlæggelse af vederlaget 

4. Fordeling af vederlaget til performance obligations  

5. Indregning af omsætning når eller i takt med, at performance obligations opfyldes 

Trin 1: Identifikation af kontrakten 
En kontrakt er en aftale mellem to eller flere parter, som skaber juridiske rettigheder og 

forpligtelser for parterne. Kontrakten kan være indgået skriftligt, mundtligt eller være en følge af 

virksomhedens normale forretningspraksis. Før en kontrakt skal indregnes, skal følgende kriterier 

være opfyldt: 

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

 Parternes rettigheder til varer eller serviceydelser kan identificeres 

 Betalingsbetingelserne kan identificeres 

 Kontrakten har forretningsmæssig substans 

http://www.pwc.dk/da_dk/dk/nyt/finance/regnskab/assets/in-depth-juni-2014.pdf
http://www.pwc.dk/da_dk/dk/nyt/finance/regnskab/assets/in-depth-juni-2014.pdf
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1459130306101131
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 Det er sandsynligt, at virksomheden vil modtage betaling for sine ydelser 

Om kunden er i stand til og har intention om at betale for de modtagne ydelser, når de forfalder, 

skal kun vurderes på kontraktindgåelsestidspunktet. Der skal således ikke ved fastlæggelse af om 

der eksisterer en kontrakt foretages en vurdering af, om der efterfølgende kan opstå forhold, som 

gør, at kunden ikke er i stand til at betale for ydelserne. 

I de tidligere udkast til standarden har det været foreslået, at et eventuelt tab på tilgodehavender 

(hensættelse til tab) skulle præsenteres på en særskilt post i resultatopgørelsen i tilknytning til 

nettoomsætningen.  

IFRS 15 indeholder ikke et sådant krav. Tab på tilgodehavender skal derfor indregnes som en 

omkostning i resultatopgørelsen, f.eks. administrationsomkostning, og oplyses i noterne i lighed 

med de nuværende krav. 

Ændringer til kontrakter 

Der foretages ofte ændringer til en eksisterende kontrakt. Det kan være i form af tillægsordrer eller 

ændringer til de ydelser, kontrakten omfatter. Når en ændring af en kontrakt er godkendt af 

parterne, skal den indregnes enten som en ny kontrakt eller en ændring til den eksisterende 

kontrakt.  

Indregning som en ny kontrakt foretages, når ændringen kan adskilles fra den eksisterende 

kontrakt, jf. trin 2 nedenfor, og er indgået til en stand-alone salgspris for en tilsvarende ydelse. 

Hvis det ikke er tilfældet, skal den indregnes, som en ændring til den eksisterende kontrakt, og 

derved indregnes fremadrettet sammen med den resterende del af den eksisterende kontrakt.  

Bestemmelserne om ændring af en kontrakt kan få betydning for flere virksomheder, fordi de 

hidtidige standarder kun i begrænset omfang har indeholdt regulering herom. De nye 

bestemmelser kan derfor få betydning i brancher, hvor ændringer til eksisterende kontrakter ofte 

forekommer, f.eks. entreprenørbranchen. 

Trin 2: Identifikation af separate performance obligations 
Ved indgåelse af kontrakten skal virksomheden identificere kontraktens separate performance 

obligations (leveringsforpligtelser). En performance obligation er et tilsagn om, at virksomheden 

vil levere en særkilt vare eller serviceydelse til en kunde. En kontrakt kan indeholde flere 

performance obligations f.eks. salget af en telefon og fri taletid i de efterfølgende måneder. 

Hver performance obligation skal indregnes særskilt, når den kan adskilles fra andre performance 

obligations. En performance obligation kan adskilles fra andre performance obligations, når: 

 Kunden kan opnå fordele (via brug eller salg) fra varen eller serviceydelsen enten alene 

eller sammen med andre tilgængelige ressourcer; og  

 Virksomhedens tilsagn om at levere en vare eller serviceydelse kan identificeres separat fra 

andre tilsagn i kontrakten (varen eller serviceydelsen kan adskilles fra andre varer eller 

serviceydelser i kontrakten). 

Indikatorer på identifikation af separate performance obligations er:  

 At varen eller serviceydelsen ikke modificerer eller ændrer væsentligt på andre varer eller 

serviceydelser i kontrakten. 

 At varen eller serviceydelsen ikke er afhængig af eller forbundet med andre varer eller 

serviceydelser i kontrakten. Kundens ønske om at købe den pågældende vare eller 
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serviceydelse er derfor ikke væsentligt påvirket af andre varer eller serviceydelser i 

kontrakten. 

 At virksomheden ikke leverer en væsentlig serviceydelse, der integrerer andre varer og 

serviceydelser i kontrakten til et særskilt aktiv, som kunden skal have leveret. 

 

Eksempel på performance obligations, der kan adskilles 

Virksomheden indgår aftale om salg af en bil med efterfølgende serviceeftersyn på bilen i 3 år. De 

to performance obligations kan adskilles, fordi bilen kan bruges af kunden uden serviceeftersyn, 

og fordi bilen ikke er afhængig af de efterfølgende serviceeftersyn for at fungere på overtagelses-

tidspunktet. Kriterierne og indikationer på særskilte performance obligations er derfor opfyldt. 

Bilen og serviceeftersyn kan identificeres separat. 

 

Eksempel på performance obligations, der ikke kan adskilles 

Virksomheden sælger en maskine til indpakning til en detailproducent. Maskinen skal installeres 

hos kunden, og installationen er afgørende for maskinens funktionalitet. I denne situation kan de 

to performance obligations ikke adskilles, fordi kunden ikke opnår fordele fra pakkemaskinen, før 

installationen er gennemført. De to forskellige performance obligations er derfor indbyrdes af-

hængige og kan ikke adskilles. De må derfor indregnes som en samlet performance obligation, når 

kontrollen med den samlede ydelse overgår til kunden, hvilket ofte vil være efter afslutning af 

installationen. 

 

En serie af ensartede varer eller serviceydelser, der overføres til kunden på samme måde over tid, 

kan ligeledes udgøre én performance obligation. Dette kan f.eks. omfatte den daglige rengøring af 

en kontorbygning. Kontrakten skal ikke opdeles i 365 performance obligations, men kan i stedet 

overholde betingelserne for indregning over tid, jf. trin 5. 

Opdeling i separate performance obligations er et andet område, hvor standarden kan få betydning 

for flere virksomheder. Det skyldes, at de nuværende standarder kun indeholder sparsom 

vejledning om adskillelse af flere ydelser i samme kontrakt (multi-element transactions) og 

efterfølgende særskilt indregning af de forskellige ydelser.  

Trin 3: Fastlæggelse af vederlaget 
Vederlaget udgør det beløb, som virksomheden forventer at opnå ret til, ved overdragelse af varer 

og serviceydelser omfattet af kontrakten. Vederlaget omfatter ikke beløb, som opkræves på vegne af 

tredjemand, f.eks. moms og afgifter mv.  

Fastlæggelsen af vederlaget vil ofte være ligetil, da der er aftalt et fast beløb i kontrakten. Der kan 

dog være situationer, hvor det ikke er tilfældet, f.eks. når kontrakter indeholder et væsentligt 

finansieringselement eller variable vederlag.  

Væsentligt finansieringselement 

Ved vurderingen af om kontrakten indeholder et væsentligt finansieringselement, skal 

virksomheden overveje følgende: 

 Perioden fra overgang af kontrol med varen eller serviceydelsen til betalingstidspunktet,  
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 Om vederlaget ville være væsentligt anderledes, såfremt kunden havde betalt kontant, og 

 Renten i kontrakten sammenholdt med en relevant markedsrente 

Virksomheden kan se bort fra finansieringselementet, hvis perioden fra overgangen af kontrol med 

varerne eller serviceydelserne til betalingstidspunktet er mindre end 1 år. Tilsvarende gælder, hvis 

en forudbetaling ligger indenfor 1 år, før ydelsen leveres. 

Betaler en kunde forud for levering af varer eller serviceydelser, kan virksomheden ligeledes 

undlade at tage hensyn til et eventuelt finansieringselement, såfremt det er kunden, der afgør 

leveringstidspunktet (overgangen af kontrol) for varer eller serviceydelser.  

Hvis kontrakten indeholder et væsentligt finansieringselement, skal vederlaget opgøres til 

dagsværdi ved at tilbagediskontere de fremtidige betalinger. Forskellen mellem dagsværdien og 

vederlaget fastsat i kontrakten skal indregnes som en renteindtægt over perioden, hvor kunden har 

fået kredit. 

Variable vederlag 

Indeholder kontrakten variable vederlag, f.eks. i form af rabatter, kundeloyalitetsprogrammer, 

bonus, royalty-betalinger, returret mv., skal virksomheden tage hensyn hertil ved, at ledelsen 

estimerer det variable vederlag. 

Det variable vederlag skal estimeres af ledelsen ved brug af den metode, som bedst afspejler det 

vederlag, virksomheden forventes at opnå ret til: 

 Den forventede værdi (The expected value), eller 

 Den mest sandsynlige værdi (Most likely outcome) 

Der gælder en begrænsning på indregningen af variable vederlag. Virksomheden skal alene 

indregne variable vederlag, hvis det er højst sandsynligt, at en efterfølgende ændring i estimatet af 

det variable vederlag ikke kan reducere den indregnede omsætning væsentligt.    

Ved fastlæggelsen af om det er højst sandsynligt, at en efterfølgende ændring i det variable vederlag 

ikke vil reducere den indregnede omsætning væsentligt, kan følgende indikatorer anvendes: 

 Det variable vederlag er meget afhængigt af faktorer udenfor virksomhedens indflydelse 

 Afklaring af usikkerheden forventes ikke at finde sted indenfor en længere tidsperiode 

 Virksomheden har begrænset erfaring med tilsvarende kontrakter 

 Virksomheden har praksis for at tilbyde forskellige betalingsbetingelser og vederlagstyper i 

tilsvarende transaktioner 

 Der er mange forskellige udfald på usikkerheden  

Såfremt det er højst sandsynligt, at en efterfølgende ændring i det variable vederlag ikke kan 

reducere den indregnede omsætning væsentligt, skal det variable vederlag medregnes til det 

samlede vederlag. Hvis det variable vederlag derimod begrænses, skal det ikke medregnes til det 

samlede vederlag på nuværende tidspunkt.   

Ledelsen skal vurdere, om der er en del af det variable vederlag, som der ikke knyttet den samme 

usikkerhed til, og om den del i så fald kan indregnes.  

Begrænsningen på indregning af variable vederlag kan få betydning for flere virksomheder, fordi 

bestemmelserne kommer til at omfatte mange forskellige typer af vederlag, som måske ikke 
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tidligere i praksis er blevet anset for variable. Samtidig vil fastlæggelsen af størrelsen af de variable 

vederlag ofte involvere skøn fra virksomhedens ledelse, hvorfor der kan være stor usikkerhed 

knyttet til dem. 

Trin 4: Fordeling af vederlaget til performance obligations 
Efter fastlæggelsen af vederlagets størrelse skal vederlaget fordeles til de forskellige performance 

obligations, som virksomheden har påtaget sig at opfylde overfor kunden.  

Fordelingen af vederlaget foretages på baggrund af stand-alone salgspriser for de enkelte varer og 

serviceydelser. Fordelingen foretages på kontraktindgåelsestidspunktet og opdateres ikke 

efterfølgende, selvom stand-alone salgspriserne eventuelt ændres. 

Eksempel på fordeling af vederlag på performance obligations 

Virksomheden sælger 3 varer X, Y og Z for 12 mio. Varerne har stand-alone salgspriser på 5 mio. 

Fordelingen af vederlaget foretages forholdsmæssigt med 4 mio. til hver vare. Hvis vare X og Y i 

stedet altid sælges i kombination for en salgspris på 7 mio., ville vederlaget være blevet fordelt 

anderledes med 5 mio. til Z og 3,5 mio. til hver X og Y.                                        

 

Såfremt stand-alone salgspriser ikke eksisterer, f.eks. fordi varer eller serviceydelser ikke sælges 

særskilt eller ikke tidligere er solgt, skal stand-alone salgspriser estimeres. Til brug herfor kan 

virksomheden anvende en forventet kost-plus metode, markedsprisen for sammenlignelige varer 

eller serviceydelser justeret for virksomhedsspecifikke forhold eller i meget begrænsede situationer 

en residual metode.  

En eventuel rabat eller et variabelt vederlag fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt mellem 

de forskellige performance obligations, og kan kun i specielle situationer fordeles på en anden 

måde.  

Trin 5: Indregning af omsætning når eller i takt med, at performance 
obligations opfyldes 
Når virksomheden overfører kontrollen med varer og serviceydelser til kunden, og har opfyldt de 

identificerede performance obligations, skal omsætningen på de enkelte performance obligations 

indregnes. Det er derfor ikke længere alene overførslen af fordele og risici til kunden, som afgør, 

om omsætningen skal indregnes, selvom overførsel af fordele og risici forbundet med 

ejendomsretten fortsat er en indikation på, at kontrollen er overgået til kunden.  

Virksomheden skal ved kontraktindgåelsen fastlægge, om kontrollen med varer eller serviceydelser 

overgår til kunden på et bestemt tidspunkt eller over en tidsperiode. Vurderingen foretages fra 

kundens perspektiv.  

Indregning af performance obligations over tid 

Af nedenstående beslutningstræ fremgår betingelserne for om kontrollen overgår over tid. Hvis ét 

af kriterierne for overgang over tid er opfyldt, skal omsætningen indregnes over tid. Er det ikke 

tilfældet, indregnes omsætningen på det bestemte tidspunkt, hvor kontrollen overgår til kunden. 
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Den første betingelse omfatter serviceydelser, hvor der ikke opføres et egentligt aktiv, fordi kunden 

forbruger serviceydelsen i takt med, at den leveres. Samtidig er det en betingelse, at en anden 

leverandør ikke skal udføre arbejdet igen, for at opfylde en eventuelt resterende performance 

obligation overfor kunden. Det kunne f.eks. være den daglige rengøring af en kontorbygning. 

Den anden betingelse omfatter situationer, hvor der opføres et egentligt aktiv, men hvor kunden 

kontrollerer aktivet under opførelsen. Det kunne f.eks. være opførelse af et hus på en grund, som 

kunden ejer. 

Den tredje betingelse omfatter transaktioner, hvor kunden enten ikke kontrollerer det aktiv, der 

opføres eller, hvor der ikke opføres et egentligt aktiv i takt med virksomheden opfylder 

performance obligations. Det kunne f.eks. være opførelse af en bygning på en grund, som ligeledes 

overdrages til kunden i kontrakten. I en sådan situation må virksomheden vurdere, om aktivet har 

et alternativt brug, og om virksomheden har ret til betaling for allerede udført arbejde. Hvis aktivet 

ikke har et alternativt brug, og virksomheden har ret til betaling for udført arbejde, skal 

omsætningen indregnes over tid.  

Særligt den sidste betingelse vil kræve ledelsens skønsmæssige vurdering, idet det ofte ikke vil være 

fastlagt i kontrakten, om aktivet kan have et alternativt brug, fordi aktivet eksempelvis kan 

videresælges til en anden kunde. På den anden side kan en kontraktbestemmelse om, at aktivet 

ikke må videresælges, være en indikator på, at aktivet ikke har et alternativt brug.     

Indregning af performance obligations på ét bestemt tidspunkt 

Kan en performance obligation ikke overholde én af de tre betingelser for at skulle indregnes over 

tid, skal den indregnes på det bestemte tidspunkt, hvor kontrollen med varer eller serviceydelser 

overgår til kunden.  

Kunden modtager og forbruger forde-
le i takt med udførelsen / en anden 

leverandør skal ikke udføre arbejdet 
igen (F.eks. serviceydelser) 

Virksomheden opfører eller forbedrer 
et aktiv kunden kontrollerer (F.eks. 
aktiver opført på kundens ejendom) 

Virksomheden opfører ikke et aktiv 
med alternativ brug og har ret til beta-
ling for udført arbejde 
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Ved fastlæggelse af hvornår kontrollen overgår til kunden, skal følgende indikatorer overvejes: 

 Virksomheden har ret til betaling for varen eller serviceydelsen 

 Virksomheden har overført ejendomsretten til varen eller serviceydelsen 

 Virksomheden har overført den fysiske besiddelse af varen eller serviceydelsen til kunden 

 Virksomheden har overført fordele og risici ved ejerskabet af varen eller serviceydelsen til 

kunden 

 Kunden har accepteret varen eller serviceydelsen 

Det er ikke alle indikatorer, som skal være opfyldt, før kontrollen er overgået til kunden, og 

standarden forholder sig ikke til hvor mange indikatorer, der skal være opfyldt. Det må vurderes 

ved hvert salg. Virksomheden skal dog overveje alle indikatorer, og det er i den forbindelse ikke 

nok alene at overveje, om alle væsentlige fordele og risici er overgået til kunden.  

Licenser 
Ved indgåelsen af en licensaftale opnår kunden ret til at anvende en anden virksomheds 

immaterielle rettigheder. Licensaftaler kan f.eks. omfatte rettigheder til software, teknologi, 

patenter, varemærker mv.  

Når virksomheden indgår en licensaftale, skal det først fastlægges, om licensen udgør en 

selvstændig performance obligation, eller om licensen ikke kan adskilles fra andre varer og 

serviceydelser i kontrakten, jf. trin 2 ovenfor. En licens, som ikke kan adskilles, er f.eks. en licens til 

software, der sælges sammen med en maskine, hvor maskinen ikke kan anvendes uden softwaren.  

Hvis licensen udgør en selvstændig performance obligation, der kan adskilles fra andre varer og 

serviceydelser, skal det fastlægges, hvilke rettigheder licensaftalen giver kunden. Her skelnes 

mellem: 

 Licenser, der giver kunden ret til at anvende den immaterielle rettighed, som den 

eksisterer gennem hele licensperioden (ret til adgang til den immaterielle rettighed), og 

 Licenser, der giver kunden ret til at anvende den immaterielle rettighed, som den 

eksisterer på det tidspunkt, hvor licensen udstedes (ret til brug af den immaterielle 

rettighed). 

Licenser, der giver ret til adgang til den immaterielle rettighed, som den eksisterer gennem hele 

licensperioden, indregnes over tid (over licensperioden). Licenser, der giver ret til brug af den 

immaterielle rettighed, som den eksisterede på tidspunktet, hvor licensen blev udstedt, indregnes 

derimod på et bestemt tidspunkt (ved overgangen af kontrol med licensen).   

Ved fastlæggelsen af om licensen giver adgang til den immaterielle rettighed eller ret til at bruge 

den immaterielle rettighed, skal det overvejes, om kunden har ret til ændringer til den immaterielle 

rettighed gennem licensperioden.  

Licenser, som opfylder alle nedenstående kriterier, giver adgang til den immaterielle rettighed 

gennem licens perioden, og skal derfor indregnes over tid: 

 Virksomheden vil udføre aktiviteter, som væsentligt påvirker det immaterielle aktiv, f.eks. 

opgraderinger af software som kunden har ret til at modtage, 
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 Rettighederne fra licensen medfører, at kunden udsættes for både en positiv og en negativ 

effekt af de udførte aktiviteter, og 

 Aktiviteterne udgør ikke en særskilt vare eller serviceydelser, som overføres til kunden i 

takt med de udføres 

Fastlæggelsen af om licensen giver ret til adgang til den immaterielle rettighed eller ret til brug af 

den immaterielle rettighed, som den eksisterede på tidspunktet, hvor licensen blev udstedt, kan 

være vanskelig og vil involvere skøn. Særligt ved fastlæggelsen af, om de aktiviteter virksomheden 

udfører, er selvstændige performance obligations, der skal indregnes særskilt.  

Øvrige områder 

Returret  
Virksomheder giver ofte deres kunder ret til at returnere varer i en periode, efter salget har fundet 

sted. Når virksomheden har givet kunden ret til at returnere varer, skal virksomheden indregne 

omsætning baseret på det vederlag, virksomheden forventer at opnå ret til. Virksomheden skal 

således estimere, hvor mange varer der forventes returneret.  

En returret er ikke en selvstændig performance obligation, men anses for at være et variabelt 

vederlag, og virksomheden skal overholde bestemmelserne for indregning af variable vederlag, jf. 

trin 3 ovenfor, herunder begrænsningerne i indregning af variable vederlag.   

Hvis virksomheden kan overholde bestemmelserne for indregning af variable vederlag, skal 

virksomheden indregne omsætning på de varer, virksomheden forventer kunden ikke returnerer. 

Samtidig skal virksomheden indregne en returneringsforpligtelse, svarende til omsætningen på de 

varer som forventes returneret. Kostprisen på de varer, som forventes returneret, indregnes som et 

aktiv (fiktivt varelager). Aktivet værdiansættes ved første indregning til kostprisen for de varer, 

som forventes returneret, fratrukket eventuelt forventede omkostninger ved returneringen. 

Såfremt virksomheden forventer, at nettorealisationsværdien på varer, som forventes returneret, er 

lavere end varernes kostpris, skal varerne nedskrives til den lavere nettorealisationsværdi.  

Eksempel på indregning af returret 

En virksomhed sælger 100 varer á 1.000 kr., men forventer at få 10 % af varerne retur. Varernes 

kostpris udgør 800 kr. pr. stk. Virksomheden indregner en omsætning på 90.000 kr. og en retur-

neringsforpligtelse på 10.000 kr. Vareforbrug indregnes med kr. 72.000, mens det fiktive varela-

ger indregnes med 8.000 kr.. Virksomheden forventer kun at kunne afhænde de varer, som for-

ventes returneret for 5.000 kr., hvorfor der indregnes en nedskrivning af det fiktive varelager med 

3.000 kr., som modposteres under vareforbrug i resultatopgørelsen.  

 

Både returneringsforpligtelsen og aktivet (det fiktive varelager) skal revurderes ved hver 

balancedag. Præsentationsmæssigt må der ikke foretages modregning af returneringsforpligtelsen 

og det fiktive varelager. 

Garantier 
Mange virksomheder afgiver garantier i forbindelse med salg. Hvis der er tale om almindelige 

lovpligtige garantier, anses de ikke for at være selvstændige performance obligations, og skal 

indregnes ved at hensætte den forventede garantiomkostning.  
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Har kunden mulighed for at købe en garanti separat, skal den indregnes som en særskilt 

performance obligation, f.eks. en forlænget garantiperiode ved køb af et TV. I de situationer, hvor 

kunden ikke har mulighed for at købe garantien separat, skal der indregnes en hensættelse til 

afholdelse af en garantiomkostning, medmindre garantien sikrer kunden udover normal 

funktionalitet af varen.  

Ved fastlæggelsen af om garantien sikrer kunden udover normal funktionalitet af varen, skal 

virksomheden overveje: 

 Om garantien er lovkrævet,  

 Længden af garantiperioden, og  

 De forpligtelser virksomheden har påtaget sig via garantien  

En eventuel del af garantien, som sikrer kunden en ydelse udover normal funktionalitet af varen, 

skal indregnes som en særskilt performance obligation.   

Omkostninger ved indgåelse af en kontrakt 
Marginalomkostninger ved indgåelse af en kontrakt skal indregnes som et aktiv, hvis ledelsen 

forventer, at kontrakten vil dække omkostningen. Marginalomkostninger, ved at indgå en kontrakt 

er de omkostninger, der kunne have været undgået, hvis kontrakten ikke var blevet indgået, f.eks. 

salgskommissioner.  

Omkostninger, som virksomheden ville have afholdt, selvom kontrakten ikke var blevet indgået, 

skal omkostningsføres. Et eksempel herpå er almindelige lønninger til salgspersonale i 

virksomheden.  

Aktiverede marginalomkostninger skal afskrives over den periode, hvor kontrollen med varen eller 

serviceydelsen overføres til køber. Hvis afskrivningsperioden på marginalomkostningen er mindre 

end 1 år, kan virksomheden vælge at omkostningsføre marginalomkostningerne, når de afholdes.   

Nye oplysningskrav 
Til trods for, at der de senere år ofte har været kritik af IASB for at implementere yderligere 

oplysningskrav, når de udsteder nye regnskabsstandarder, følger IFRS 15 de senere års trend med 

at tilføje nye betydelige oplysningskrav.  

Virksomhederne skal efter IFRS 15 i højere grad end tidligere specificere og forklare deres 

omsætning, herunder fra hvilke kontrakter omsætningen stammer, og hvorledes omsætningen fra 

de forskellige kontrakter indregnes og måles. Inden implementering af standarden er det derfor 

vigtigt at sikre, at virksomheden har indsamlet data til at overholde de omfattende oplysningskrav. 

De krævede oplysninger omfatter bl.a.: 

Oplysning Beskrivelse 

Specifikation af om-

sætning 

Specificeres i forskellige kategorier af omsætning, f.eks. type af va-

re/service, geografi, marked eller kunde (stat, kommune), kontrakt-

type (fastpris eller time-and-material kontrakter), kontraktperiode 

m.fl. 

Afstemning af kon-

traktaktiver og - for-

‘Anlægsnote’ for kontraktaktiver og kontraktforpligtelser, samt til-

godehavender fra kontrakter med kunder 
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pligtelser 

Oplysning om perfor-

mance obligations 

 Hvornår performance obligations opfyldes 

 Væsentlige betalingsbetingelser 

 Arten af varer eller services 

 Forpligtelser til returret eller tilbagekøb 

 Garantiforpligtelser 

Ikke afsluttede per-

formance obligations 

 Vederlag, der er fordelt til ikke-afsluttede performance obligati-

ons 

 Hvornår omsætning forventes indregnet 

 Forklare variable vederlag, som ikke er indregnet 

Kontraktomkostninger 

 Skøn anvendt ved aktiveringen af kontraktomkostninger 

 Metoder for afskrivning 

 Den regnskabsmæssige værdi fordelt pr. omkostningstype 

 Årets af- og nedskrivning 

Performance obligati-

ons indregnet over tid 

 Metoder anvendt ved indregning (færdiggørelse) 

 Hvorfor metoden afspejler overgangen af kontrol troværdigt 

Performance obligati-

ons indregnet på et 

bestemt tidspunkt 

Vurderinger ved fastlæggelse af, hvornår kontrollen overgår 

 

Fastlæggelse af veder-

laget 

Metoder og forudsætninger anvendt ved fastlæggelsen af: 

 Estimat over variable vederlag 

 Begrænsninger i variable vederlag 

 Fordeling af vederlaget (herunder rabatter og variable vederlag) 

 Måling af forpligtelser til returret, tilbagekøb og garantier 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere, og vil 

derfor for mange virksomheder med kalenderårsregnskab først skulle implementeres i 

årsrapporten for 2017.  

Såfremt virksomheden aflægger en delårsrapport, f.eks. fordi den er børsnoteret, skal standarden 

dog implementeres i den første delårsrapport, som aflægges efter standardens ikrafttræden. For 

mange børsnoterede virksomheder vil det være delårsrapporten for 1. kvartal 2017. 

Det vil være muligt at implementere standarden førtidigt, men først når EU har godkendt 

standarden til brug i Europa. 

Implementeringen skal som udgangspunkt foretages med tilbagevirkende kraft til alle de tidligere 

regnskabsperioder, som præsenteres. Det betyder, at alle virksomhedens igangværende kontrakter 

med kunder tilpasses den nye standard, og indregnes i overensstemmelse med den. Der foretages 

således tilpasning til den nye standard i sammenligningsårene.  

Som alternativ er der åbent mulighed for, at virksomhederne kan implementere standarden efter 

en simplificeret tilbagevirkende metode, hvor der ikke foretages tilpasning i sammenligningsårene, 

men effekten ved overgangen indregnes på implementeringstidspunktet (f.eks. 1. januar 2007). 
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Effekten af begge metoder er vist i nedenstående tabel, hvor det antages, at virksomheden 

implementerer standarden den 1. januar 2017. 

 

 Tilbagevirkende kraft Simplificeret tilbagevirkende 

kraft 

2015-2016  

Indregnet i 2017 

Kontrakter indregnes i overens-

stemmelse med ny standard 

(IFRS 15) 

Kontrakter indregnes i overens-

stemmelse med nuværende standar-

der (IAS 11 og IAS 18) 

2017 indregning 

Kontrakter indregnes i overens-

stemmelse med ny standard 

(IFRS 15) 

Nye og eksisterende kontrakter ind-

regnes i overensstemmelse med ny 

standard 

Yderligere oplysningskrav 

Akkumuleret effekt 

indregnes på egen-

kapitalen pr. 

 1. januar 2016 1. januar 2017 

 

Såfremt virksomheden vælger at implementere standarden med tilbagevirkende kraft og 

sammenligningstallene tilpasses, kan enkelte lempelser anvendes.  

Virksomheden behøver ikke at tilpasse allerede afsluttede kontrakter, hvor alle varer eller 

serviceydelser er leveret til kunden. Ligeledes kan virksomheden for afsluttede kontrakter, der 

indeholder variable vederlag undlade at estimere det variable vederlag. I stedet kan virksomheden 

anvende det endelige vederlag på tidspunktet for afslutningen af kontrakten. Anvendelsen af begge 

disse lempelser kræver yderligere oplysninger i regnskabet. 


