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INDHOLD  STIKORD

Forord

Denne bog beskæftiger sig med virksomheders finansielle rapportering. 
Herved forstås måling og offentliggørelse af finansiel information om virk‑
somhedernes formue‑, finansierings‑ og indtjeningsforhold i årsregnskab 
og ledelsesberetning mv. Alt sammen indeholdt i den såkaldte “årsrapport”.
 Årsrapporten henvender sig til regnskabsbrugere i det omgivne sam‑
fund – investorer, långivere, kreditorer, lokalsamfund mv. – hvis informa‑
tionsbehov ligeledes behandles indgående i bogen.
 Kapitel 1‑4 uddyber centrale regulerings‑ og regnskabsteoretiske pro‑
blemstillinger knyttet til den finansielle rapportering, mens kapitel 5‑10 
gennemgår konkrete bestemmelser i årsregnskabslov og internationale regn‑
skabsstandarder, som årsrapporten skal følge i praksis.
 I de teoretiske kapitler fremstilles en virksomhed ud fra tre forskellige 
paradigmer. I kapitel 1 ses virksomheden som en “koalition af interessegrup-
per”, hvor særinteresser, styrkeforhold, informationsasymmetri mv. inddrages 
i forholdet mellem ledelsen som regnskabsproducent og de øvrige interes‑
senter som regnskabsbrugere. 
 I kapitel 2 om regulering inddrages koalitionsperspektivet bl.a. i analyse 
af den regnskabspraksis, der dannes i de ca. 400.000 danske virksomheder 
med personligt ansvar, hvor finansiel rapportering er frivillig og dermed 
overladt til de frie markedskræfter.
 I de senere år har den finansielle rapportering i Danmark og interna‑
tionalt gennemgået et paradigmeskift fra det præstations‑ til det formue‑
orienterede regnskabsparadigme, der nu dominerer på verdensplan som 
grundlag for regnskabslovgivning og ‑praksis. 
 Virksomheden ses her som et “væksthus for aktiver”, hvilket indebærer, 
at indtægter, omkostninger og overskud defineres, indregnes og måles i 
 balancen som hhv. stigning, fald og nettostigning i nettoaktiver (egenkapi‑
tal). 
 Resultatopgørelsen er dermed i princippet overflødig, men udarbejdes 
dog fortsat med den begrænsede funktion at klassificere og præsentere ba‑
lanceændringerne som indtægter, omkostninger og overskud. 
 Alle poster i balancen måles på grundlag af dagsværdien af fremtidige 
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pengestrømme med kapitalværdi som den teoretisk korrekte, men markeds‑
pris som den foretrukne måleattribut.
 Det præstationsorienterede paradigme ser virksomheden som en “trans-
formationsproces”, hvor input af ressourcer transformeres til output af salg‑
bare varer og tjenesteydelser. Processens økonomiske effektivitet måles i 
resultatopgørelsen for en historisk periode på grundlag af årsag‑virkning‑
sammenhængen mellem periodens salg til salgspris – indtægter – og det 
dertil medgåede ressourceforbrug til kostpris – omkostninger – med over‑
skud som difference (den historiske kostprismodel). Balancens funktion 
reduceres nu til at opsamle uforbrugte ressourcer i periodeovergangene til 
indregning i kommende perioders resultatopgørelser.
 Kostprismodellen anvendes fortsat i den lovpligtige finansielle rappor‑
tering i en række lande i Europa bl.a. Tyskland og Frankrig. Den indgår 
ligeledes som den foretrukne regnskabsmodel i et nyt regnskabsdirektiv fra 
2013 for ikke‑børsnoterede virksomheder i EU.
 Fordele og ulemper ved begge paradigmer diskuteres indgående i de 
teoretiske kapitler 3 og 4.
 Kapitlerne 5‑10 beskæftiger sig med implementering af gældende love 
og standarder. Med udgangspunkt i den formueorienterede begrebsrammes 
generelle retningslinjer for regulering, som omtales i kapitel 5, redegøres der 
i kapitlerne 6‑9 for de specifikke regler, der gælder for definition, indregning 
og måling af aktiver, egenkapital, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 Kapitel 10 omhandler årsregnskabslovens krav til ledelsesberetning 
og supplerende beretning herunder lovens nye krav til rapportering om 
samfundsansvar i større virksomheder. Et særligt afsnit handler om rappor‑
tering af bæredygtighed i relation til økonomiske, miljømæssige og sociale 
forhold – den såkaldte “tredelte bundlinje”.
 I forhold til 2. udgave af bogen fra 2010 er flere af kapitlerne omskrevet 
og ajourført i 3. udgave med gældende regnskabslovgivning og ‑standarder. 
Seneste opdatering er foretaget i 2. oplag, 2014.
 Jeg ønsker at takke min kone, cand.mag. Sanne Olson for hendes 
værdifulde hjælp til redigering af manuskriptet og korrekturlæsning.

Frederiksberg, juni 2014

Jens O. Elling
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1
Eksternt regnskab som 

samfundsaktivitet og fagdisciplin

Indlæringsmål

Når du har læst dette kapitel, skal du kunne redegøre for:
 ♦ Eksternt regnskabs rolle og økonomiske konsekvenser i samfundet.
 ♦ Interne og eksterne brugere og deres informationsbehov.
 ♦ Principielle forskelle mellem internt og eksternt regnskab.
 ♦ Virkningerne af informationsasymmetri på forholdet mellem regn‑

skabsproducent og regnskabsbrugere.
 ♦ Syntaktisk, semantisk og pragmatisk bevisførelse inden for eksternt 

regnskab og valg af det optimale regnskab.
 ♦ Forskellen mellem regnskabsteori og regnskabspolitik som teoretiske 

fagdiscipliner.

Det eksterne regnskabs rolle på 
samfundsniveau (makroniveau)

Ekstern regnskabsinformation og ressourceallokering

Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig med måling og kommuni‑
kation af finansiel og anden information om udnyttelsen af knappe ressour cer 
til beslutningsformål. Kommunikationsprocessen gennemføres på grundlag 
af et særligt begrebsapparat og regelsæt, der er udviklet inden for regnskab.
 For at processen kan lykkes, er det nødvendigt, at begrebsapparat og re‑
gelsæt er kendt af såvel afsender (regnskabsproducent) som modtager (regn‑
skabsbruger). Regnskab og sprog har derfor meget tilfælles, og ofte karakte‑
riseres regnskab som erhvervslivets fagsprog – language of business.
 Knaphed opstår som følge af, at ressourcerne i samfundet er begrænsede, 



Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin

18

INDHOLD  STIKORD

mens behovene nærmest er umættelige. På forskellige niveauer i samfundet 
træffes derfor løbende beslutninger med henblik på at løse konflikten mel‑
lem umættelige behov og begrænsede ressourcer til dækning af behovene.
 Den virksomhed, der forvalter de knappe ressourcer til et eller andet 
formål, foretager regnskabsmæssig måling af, hvor godt ressourceforvaltnin‑
gen lykkes, og kommunikerer denne information til beslutningstagerne, der 
har interesse i disse oplysninger.
 Målingerne danner grundlag for udarbejdelsen af interne og eksterne 
regnskaber. Det interne regnskab (management accounting) henvender sig 
til de ressourcebrugere internt i virksomheden, der er ansvarlige for selve 
ressourceforvaltningen, mens det eksterne regnskab (financial accounting) 
tager sigte på udbyderne af ressourcer uden for virksomheden, som træffer 
beslutning om allokering af ressourcer mellem virksomhederne.
 Denne bog beskæftiger sig udelukkende med det eksterne regnskab,* 
hvis problemfelt fremgår af figur 1.1.
 Den nederste halvdel af figuren beskriver markedet for ekstern regn‑
skabsinformation, hvor markedsdeltagerne består af virksomheder, som ud‑
byder den eksterne regnskabsinformation og ressourceejere, der efterspørger 
ekstern regnskabsinformation.
 Inden for den offentlige sektor er skoler, hospitaler og politi eksempler 
på virksomheder (institutioner), der producerer ekstern regnskabsinforma‑
tion om deres ressourceforvaltning til politikere, offentlige myndigheder 
mfl., som træffer beslutning om allokering af ressourcer som kapital, ar‑
bejdskraft, bygninger mv. til disse virksomheder.
 Hovedparten af den eksterne regnskabsinformation, der produceres i 
samfundet, foregår dog i den private sektor blandt de ca. 667.000 virksomhe‑
der inden for handel, service og industri (2012), som denne bog omhandler.
 Det eksterne regnskab indeholder her finansielle oplysninger om virk‑
somhedernes formue‑, finansierings‑ og indtjeningsforhold med henblik på 
at dække informationsbehov hos de ressourceejere, der har allokeret ressour‑
cer til de pågældende virksomheder eller overvejer at gøre det. Det gælder 
nuværende og potentielle ejere (investorer), långivere, kunder, leverandører, 
ansatte, alliancepartnere mfl.
 Ressourceejerne kan være enkeltpersoner, men er ofte andre virksom‑
heder. Virksomhederne optræder derfor som regel som både regnskabspro‑
ducenter og regnskabsbrugere.

* Af pædagogiske grunde anvendes her benævnelserne “internt regnskab” og “eksternt regnskab” for 
hhv. økonomistyring og finansiel rapportering.
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Ressourcebrugere
(efterspørgsel)

Ressourceudbydere
(udbud)

Regnskabsproducenter
(udbud)

Regnskabsbrugere
(efterspørgsel)

Virksomheder Ressourceejere

Marked for ekstern 
regnskabsinformation

Ressourcemarkeder
(ressourceallokering)

Figur 1.1 Den principielle sammenhæng mellem ekstern regnskabsinformation og 
ressourceallokering (makroniveau)

Den øvre halvdel af figur 1.1 beskriver de økonomiske allokeringsbeslut‑
ninger, som ressourceejerne træffer på grundlag af bl.a. ekstern regnskabsin‑
formation. De ressourcer, som ressourceejerne allokerer til virksomhederne, 
er finansielle ressourcer (egenkapital, lånekapital), reale ressourcer (jord og 
andre naturressourcer, bygninger, maskiner, råvarer, halvfabrikata mv.) samt 
tjenesteydelser i form af de ansattes arbejdsindsats, men også som konsu‑
lentbistand, revisionsydelser mv.
 Tilsammen danner ressourceejerne ressourcemarkeder: aktiemarked, 
lånemarked, markeder for diverse reale ressourcer, arbejdsmarked mv. Eks‑
tern regnskabsinformation spiller en væsentlig rolle for ressourceejernes 
allokeringsbeslutninger på en række områder og dermed for ressourcemar‑
kedernes effektivitet.
 Jo mere virksomhedernes formue-, finansierings- og indtjeningsforhold gen-
nemsigtiggøres, desto lettere bliver det for nytilkomne ressourceejere at allokere 
deres ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne er bedst og for eksisterende 
ressourceejere at omallokere fra virksomheder og brancher med lav eller negativ 
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indtjening til virksomheder og brancher, hvor indtjeningsmulighederne ser mere 
lovende ud.
 I det omfang regnskabsoplysningerne fremmer denne proces, er de 
selvstændig årsag til, at de enkelte ressourceejere opnår velstandsfremgang, 
og at der skabes en forøget velstand i samfundet som helhed.

Regnskabsregister og kvalitetskrav

Sammenhængen mellem ekstern regnskabsinformation og ressourcealloke‑
ring viser, at eksternt regnskab på virksomhedsniveau kan opfattes som internt 
regnskab på samfundsniveau – et af midlerne til fremme af en effektiv res‑
sourceallokering i samfundet som helhed.
 For at opfylde dette formål intervenerer samfundet med en omfattende 
detailregulering af virksomhedernes regnskabsproduktion jf. den nedre halv‑
del af figur 1.1, som markant overstiger samfundets indblanding i virksom‑
hedernes primære produktion af varer og tjenesteydelser.*
 Da regnskabsbrugerne befinder sig uden for virksomhederne, er det 
nødvendigt, at oplysningerne bliver offentligt tilgængelige. Dette sker for‑
melt ved, at de eksterne regnskaber sendes til et centralt regnskabsregister i 
Erhvervsstyrelsen (ERST) i København, hvor de kan rekvireres af alle mod 
betaling af et mindre gebyr.
 De kommende år kræves indberetning af årsrapporter til ERST elek‑
tronisk på grundlag af XBRL (eXtensible Business Reporting Language). 
De konkrete betingelser omtales i kapitel 2.
 Foruden de allokative fordele modvirker den lige adgang til regnskabs‑
registrets oplysninger også den indkomstmæssige ulighed, der kunne opstå, 
hvis brugerne havde forskellig adgang og kendskab til oplysningerne om 
virksomhedernes formue‑, finansierings‑ og indtjeningsforhold. (Virknin‑
gerne af informationsasymmetri omtales senere i dette kapitel).
 Kravet om offentliggørelse gælder for de ca. 267.000 virksomheder, 
der er organiseret i selskabsform – typisk som aktie‑ og anpartsselskaber. 
De resterende ca. 400.000 personligt ansvarlige virksomheder, der ofte er 
små virksomheder, har ikke offentliggørelsespligt og indsender derfor ikke 
deres regnskaber til det centrale register.
 På grund af ressourceejernes informationsbehov udarbejdes eksterne 
regnskaber dog som regel frivilligt af disse virksomheder. Det er ganske 

* Børsnoterede virksomheders koncernregnskaber reguleres således af internationale regnskabsstan‑
darder, der i 2012 fylder ca. 3.000 sider.
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enkelt en forudsætning for at få lån i banken, leverancer på kredit o.l., at 
virksomhederne kan stille eksterne regnskaber revideret af en uafhængig 
revisor til rådighed.
 Selvom regnskabsbrugerne får adgang til eksterne regnskaber, er det ikke 
dermed givet, at de har nytte af dem. Skal regnskabsoplysningerne kunne 
anvendes til beslutningsformål, er det tillige en forudsætning, at en række 
kvalitetskrav er opfyldt. Kvalitetskravene sammenfattes i en generalklausul, 
som har betegnelsen “et retvisende billede” (true and fair view).
 Alle virksomheder, der er omfattet af dansk regnskabslovgivning, er 
ansvarlig for, at det regnskab, de offentliggør, giver et retvisende billede. 
Samfundet søger med dette krav at sikre, at regnskaberne er til nytte for 
potentielle brugere og samtidig at beskytte brugerne mod vildledende op‑
lysninger. Generalklausulen udmøntes i en række specifikke kvalitetskrav. 
Primært drejer det sig om, at oplysningerne skal være:

 ♦ forståelige
 ♦ relevante
 ♦ valide (gyldige)
 ♦ sammenlignelige.

At oplysningerne skal være forståelige giver sig selv. Uforståelig information 
er ubrugelig. Forståelighed vedrører såvel regnskabsproducentens valg af 
begrebsapparat og regelsæt som regnskabsbrugerens faglige kvalifikationer.
 Ved relevante oplysninger forstås, at informationen dækker de informati‑
onsbehov, beslutningstager ønsker dækket, før han kan træffe sin beslutning.
 I nuværende regnskabspraksis antages det, at oplysninger om virk‑
somhedens formue‑, finansierings‑ og indtjeningsforhold er relevante for 
alle potentielle brugergrupper i samfundet. Denne problemstilling vil blive 
behandlet indgående i denne bog.
 Selvom regnskabsoplysningerne er relevante, vil de ikke blive anvendt 
til beslutningsformål, hvis beslutningstager ikke har tillid til dem. De sam‑
menfattende oplysninger om en virksomheds økonomi, som fremgår af 
det eksterne regnskab, skal derfor være valide (gyldige), dvs. de skal afbilde 
de økonomiske fænomener i virkeligheden, man ønsker at gengive i det 
eksterne regnskab. F.eks. skal aktiver i balancen gengive de ressourcer, som 
findes i virkeligheden uafhængig af det eksterne regnskab.
 Normalt har beslutningstager behov for at kunne sammenligne regn‑
skaber fra samme virksomhed over en årrække (tidssammenligning) og mel‑
lem forskellige virksomheder et givet år (virksomhedssammenligning). Dette 
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gør sammenlignelighed til et af de vigtige krav, regnskabsbrugere stiller til 
regnskabspraksis.

Regnskabsregulering

For at sikre, at kvalitetskravene bliver opfyldt, er virksomhedernes regn‑
skabsproduktion som nævnt underkastet en omfattende regnskabslovgiv‑
ning.
 Danmarks medlemskab af EU indebærer, at Danmark på lige fod med 
de øvrige medlemslande skal implementere den fælleseuropæiske regnskabs‑
lovgivning i form af regnskabsdirektiverne 4. direktiv (1978) og 7. direktiv 
(1990) for at skabe sammenlignelige regnskaber mellem erhvervsvirksom‑
heder i EU. (I løbet af 2012‑13 forventes et nyt regnskabsdirektiv indført 
til erstatning af de eksisterende).
 Den danske implementering af EU‑lovgivningen er senest gennem‑
ført på grundlag af Årsregnskabsloven af 7. juni 2001 (ÅRL) med senere 
ændringer til og med 2011. Loven gælder for samtlige ca. 617.000 virk‑
somheder inden for handel, service og industri på nær de børsnoterede 
virksomheder.*
 Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder i Danmark og øvrige 
medlemslande i EU skullet udarbejde deres koncernregnskaber på grundlag 
af de internationale regnskabsstandarder fra International Accounting Stan-
dards Board (IASB), såfremt de er godkendt af EU.
 IASB er en verdensomspændende organisation med hovedsæde i Lon‑
don, hvis standarder inddrages i den nationale regulering i de fleste lande 
i verden. IASB samarbejder for tiden med den amerikanske standardud‑
stedende organisation Financial Accounting Standards Board (FASB) om at 
udarbejde fælles regnskabsstandarder i det såkaldte konvergensprojekt. Mere 
herom i kapitel 2.
 Da kravet om, at det eksterne regnskabs oplysninger skal være valide, 
er altafgørende for, om eksterne regnskabsbrugere er villige til at inddrage 
disse oplysninger i deres beslutningstagen, er der endvidere indført en omfat‑
tende revisionslovgivning med krav om, at det eksterne regnskab revideres 
og påtegnes af en statsanerkendt revisor.
 I 2012 var der i Danmark ca. 2.000 statsautoriserede revisorer og ca. 
3.000 registrerede revisorer med kompetence til at revidere og påtegne et 

* Ifølge ÅRL består den finansielle rapportering af en årsrapport, der omfatter årsregnskab, penge‑
strømsopgørelse og beretning, jf. kapitel 2.
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Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (makroniveau)

eksternt regnskab. De registrerede revisorer reviderer hovedsagelig de små 
virksomheders regnskaber. Revisionslovgivning og revisorbranchens forhold 
i øvrigt behandles ikke i denne bog.

Ekstern regnskabsinformations økonomiske konsekvenser

Markedet for ekstern regnskabsinformation koster årligt samfundet milli‑
ardbeløb i form af produktionsomkostninger inklusive revisionshonorarer 
hos producenterne og analyseomkostninger hos regnskabsbrugerne.
 Berettigelsen af disse omkostninger skal ses i sammenhæng med de 
økonomiske fordele, som opnås i udnyttelsen af samfundets knappe res‑
sourcer, hvilket gennemføres i cost-benefit-analyser.
 Til de økonomiske konsekvenser af ekstern regnskabsinformation på 
samfunds‑ og virksomhedsniveau hører virkninger på:

 ♦ ressourceallokering
 ♦ indkomstfordeling
 ♦ produktions‑ og revisionsomkostninger i virksomhederne
 ♦ ledelsesadfærd i virksomhederne
 ♦ analyseomkostninger hos brugerne
 ♦ reguleringsomkostninger mv.

I forbindelse med de løbende overvejelser om udvidelse eller indskrænkning 
af regnskabsreguleringens omfang og indhold indgår resultaterne af cost‑
benefit‑analyser som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget.

Det eksterne regnskabs rolle på 
virksomhedsniveau (mikroniveau)

Virksomheden som en koalition af interessegrupper

Primære interessegrupper

I neoklassisk økonomisk teori opfattes virksomheden som en gevinstmak‑
simerende enhed. Dette er naturligvis en abstraktion, der er nødvendig for 
at forenkle fremstillingen. I virkelighedens verden kan en virksomhed ikke 
træffe beslutninger og har heller ingen målsætning. Kun personer kan træffe 
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beslutninger og formulere mål, hvilket ofte analyseres på grundlag af den 
såkaldte koalitionsmodel.
 Ifølge denne model er en virksomhed et netværk af socio‑økonomiske 
sammenhænge mellem interessegrupper, der alle har det tilfælles, at de 
er ressourceejere, der stiller ressourcer til rådighed for produktion og salg 
mod til gengæld at modtage en del af den frembragte værditilvækst som 
modydelse eller belønning.
 Kredsen af primære interessegrupper (stakeholders) i koalitionsmodellen 
fremgår af figur 1.2.

Offentlige
myndigheder

Långivere Ejere
(investorer)

Det eksterne
miljø

Medarbejdere

Ledelse

Leverandører Kunder

Figur 1.2 Virksomheden som koalitionsmodel af primære interessegrupper (mikro‑
niveau)

Ejerne (owners, shareholders, investors) indskyder egenkapital og får udbytte 
(og kursgevinst) som belønning. Deltager ejerne tillige i bestyrelses‑ (eller 
ledelses‑) arbejdet, får de tantieme (løn) som betaling. Långiverne (creditors) 
indskyder lånekapital mod til gengæld at modtage renter som belønning, 
samtidig med at lånet afdrages.
 Ledelse og medarbejdere leverer deres arbejdsindsats til virksomheden og 
får gager eller løn som modydelse. Som det fremgår af figur 1.2, adskiller de 
sig fra de øvrige interessegrupper ved tillige at være interne beslutningstagere 
i virksomheden.
 Leverandørerne leverer råmaterialer, halvfabrikata, maskiner mv. og får 
belønning herfor i form af produktionsfaktorernes priser, der inkluderer en 
avance.



Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau (mikroniveau)

25

INDHOLD  STIKORD

 Kunderne modtager virksomhedens produkter og betaler produktets 
pris som modydelse.
 Det offentlige stiller en række faciliteter til rådighed: uddannet ar‑
bejdskraft, infrastruktur, transportfaciliteter, sundhedstjeneste etc., mod at 
virksomheden til gengæld betaler skat til det offentlige.
 Alle kategorier af interessegrupper er nødvendige, for at koalitionen 
kan overleve. Uden medarbejdere, forretningsforbindelser osv. er der ingen 
virksomhed.
 Hver ressourceejers deltagelse i koalitionen afhænger af hans personlige 
målopfyldelse, og hans deltagelse er frivillig. Det står ham frit for at vælge 
en anden koalition (virksomhed), hvis ydelse‑modydelse‑forholdet er bedre 
dér. Medarbejderne kan søge job i andre virksomheder, långiverne kan kræve 
deres lån indfriet med henblik på at låne ud til andre virksomheder. Kun‑
derne kan vælge at købe hos konkurrenterne osv. Hidtil i denne fremstilling 
er denne valgsituation blevet omtalt som ressourceejernes beslutning om 
ressourceallokering.
 Interessegruppernes personlige mål vil ofte være i konflikt med hin‑
anden. F.eks. vil ejernes ønske om større udbytte være i konflikt med de 
ansattes ønske om højere løn og kundernes ønske om lavere priser.
 Det relative styrkeforhold mellem koalitionsdeltagerne har afgørende 
betydning for, hvordan værditilvæksten bliver fordelt. Er der knaphed på 
en ressource, vil ejerne af denne ressource stå stærkere end resten.
 Det bemærkes, at ejerne af virksomheden – indskyderne af egenkapi‑
tal – ikke har en særlig status i modellen. De er ressourceleverandører som 
alle andre. Dog har de særlige magtbeføjelser. De kan afskedige ledelsen og 
sælge eller lukke virksomheden, og det er udelukkende disse magtmidler, 
der tæller i en socio‑økonomisk sammenhæng.

Ledelsens rolle

Ud over at være en selvstændig interessegruppe med personlige mål er 
ledelsen (direktionen) samtidig mægleren i koalitionen, som skal tilgodese 
alle hensyn. Ledelsen formulerer mål for virksomhedens drift – inducerede 
mål – der vil være et kompromis mellem ressourceejernes personlige mål 
og hensynet til opsparing og investering til sikring af koalitionens fremtid.
 Som selvstændig interessegruppe har ledelsen personlige mål, der også 
kan komme i konflikt med de øvriges. En ledelse kan f.eks. have incitament 
til at fremme stor opsparing i virksomheden frem for fordeling til de øvrige 
ressourceejere, fordi opsparing skaber basis for vækst, hvilket giver prestige 
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til ledelsen og fører til større uafhængighed af eksterne kapitalindskydere 
(ejere og långivere).
 Et problem, der har nydt særlig opmærksomhed, er forholdet mellem 
ledelse og ejere i børsnoterede aktieselskaber med en omfattende anonym 
kreds af aktionærer, hvor afstanden mellem ledelse og ejere er stor. Har 
en ledelse her incitament til at varetage ejernes interesser som forudsat 
i neoklassisk teori, eller forfølger den i stedet afvigende personlige mål? 
Denne problemstilling, der vedrører den såkaldte principal-agent-teori, er 
indgående behandlet inden for økonomisk teori og vil blive uddybet i 
kapitel 2.
 Eftersom ledelsen er regnskabsproducenten i koalitionen, har den visse 
muligheder for at udnytte det eksterne regnskab til at fremme sine særin‑
teresser på bekostning af de øvrige ressourceejere. Mere herom senere.

Sekundære interessegrupper

Kredsen af sekundære interessegrupper favner bredt. Den omfatter alle de 
grupper i samfundet, der indirekte påvirkes af virksomhedens ressourcefor‑
valtning. Det gælder lokalsamfund, konkurrenter, fagforeninger, forbrugergrup-
per, miljøgrupper, erhvervsorganisationer, presse, kommende generationer mfl. 
Sidstnævnte inddrages indirekte via rapportering om miljømæssig og social 
ansvarlighed (bæredygtighed).
 Såvel primære som sekundære interessegrupper har informationsbehov 
rettet mod virksomhederne. De er derfor potentielle regnskabsbrugere, hvis 
behovsdækning via det eksterne regnskab ud over lovgivningens minimums‑
krav afhænger af ledelsens egeninteresse i at informere eller af pression fra 
de øvrige interessegruppers side om større åbenhed.

Interne og eksterne regnskabsbrugere 
og deres informationsbehov

Det interne regnskab indgår sammen med budgetter, strategiske planer mv. 
i virksomhedens samlede økonomiske styring med henblik på at dække 
informationsbehovene hos interne regnskabsbrugere i virksomhedens forskel‑
lige funktioner, hvor ressourceforvaltningen foregår, jf. den indre cirkel i 
figur 1.2.
 Disse regnskabsbrugere træffer beslutninger på virksomhedens vegne 
i indkøb, produktion og salg mv. for at opfylde virksomhedens målsætning 
bedst muligt. Herved adskiller interne regnskabsbrugere sig fra eksterne 
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regnskabsbrugere i koalitionen, der træffer beslutninger med henblik på at 
tilgodese deres “personlige” mål som investorer, vareleverandører mv.
 Personer, der allerede er ansat i en virksomhed, optræder dermed i 
realiteten som såvel interne som eksterne brugere. De er interne brugere, 
når de i rollen som ledelse og medarbejdere træffer beslutninger om res‑
sourceforvaltningen internt i virksomheden.
 På den anden side hører de principielt under den eksterne kreds af 
regnskabsbrugere, når de i rollen som ressourceejere skal varetage deres 
personlige interesser, herunder valget mellem at blive hos den nuværende 
arbejdsgiver eller skifte til en anden virksomhed (ressourceallokering), jf. 
figur 1.2.
 Den internationale regnskabsregulering fra IASB anser kapitalindsky‑
derne og herunder investorerne som den væsentligste eksterne brugergruppe. 
Dette reguleringsorgan anlægger dermed et shareholder-perspektiv på den 
finansielle rapportering. Investorernes informationsbehov anses for at være 
så omfattende, at de også dækker de øvrige kapitalindskyderes informati‑
onsbehov på det økonomiske område.
 ÅRL henvender sig ifølge par. 12 stk. 2 til en bredere kreds af interes‑
senter i koalitionen. Således nævnes: “… nuværende og mulige virksom-
hedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsam-
fundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder”. Loven følger dermed et 
stakeholder-perspektiv, jf. figur 1.2.
 Det hedder videre i par. 12 stk. 2, at disse interessenters informationsbe‑
hov, som søges dækket via det eksterne regnskab, hovedsagelig er forbundet 
med tre beslutningsopgaver:

1. placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer (prognoseopgaven)
2. ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer (kontrolopgaven)
3. fordeling af virksomhedens ressourcer (fordelingsopgaven).

Ad 1. (Prognoseopgaven). Denne opgave tager udgangspunkt i, at investo‑
rer, långivere, leverandører, ansatte mfl. placerer – allokerer – deres egne res‑
sourcer på grundlag af forventninger til virksomhedens fremtidige indtjening, 
likviditet, risiko, beskæftigelse mv., og at de i den forbindelse efterspørger 
oplysninger i det eksterne regnskab, som kan forbedre deres muligheder for 
at skønne over virksomhedens fremtidsudsigter på disse områder.

Ad 2. (Kontrolopgaven). Mens prognoseopgaven er fremadrettet, er kon‑
trolopgavens informationsbehov bagudrettet. Investorer, medarbejdere, 
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lokalsamfund mfl. efterspørger oplysninger i det eksterne regnskab for at 
kunne vurdere, hvilken ansvarlighed ledelsen har udvist i forvaltningen af 
de ressourcer, der er bundet i og løbende tilflyder virksomheden. 
 Oprindelig omfattede kontrolopgaven ejernes behov for at vurdere, om 
egenkapitalen var holdt intakt og forvaltet effektivt (stewardship). 
 I vore dage er forvaltningskontrollen udvidet til at vise ansvarlighed i 
forhold til en bredere kreds af interessegrupper, herunder miljømæssig og 
social ansvarlighed (accountability).

Ad 3. (Fordelingsopgaven). Mens prognoseopgaven tager sigte på de eks‑
terne interessegruppers beslutning om ressourceallokering og kontrolopga‑
ven på deres behov for at kontrollere ressourceforvaltningen i virksomheden, 
er fordelingsopgaven rettet mod de fordelingsbeslutninger, der træffes internt i 
virksomheden af ledelsen/bestyrelsen, ofte på kontraktbasis. Det gælder f.eks., 
når overskuddet anvendes som grundlag for fordeling af udbytte til aktio‑
nærerne, tantieme til bestyrelsen eller bonus til de ansatte. 
 I forbindelse med lånekontrakter kan långivere stille minimumskrav til 
likviditet, soliditet mv., hvor disse lånebetingelser ligeledes ofte er baseret 
på det eksterne regnskabs oplysninger.

IASB anser ikke kontrol‑ og fordelingsopgaven for at være selvstændige 
opgaver. Disse opgaver dækkes af prognoseopgaven, jf. kapitel 5.

Grundlæggende forskelle mellem internt og eksternt regnskab

Der findes tre grundlæggende forskelle mellem internt og eksternt regnskab:

1. Inden for handel, service og industri er det interne regnskab ikke under‑
kastet lovgivning eller anden form for offentlig regulering bortset fra 
bogføringslovens minimumsbestemmelser. Det er op til den enkelte 
virksomhed at designe sit regnskabssystem efter behov og ambitioner.

  Som tidligere nævnt er det eksterne regnskab til gengæld detailreguleret 
i betydeligt omfang. Dette emne uddybes i kapitel 2.

2. En anden væsentlig forskel består i, at det eksterne regnskab kun udgør 
en delmængde af den totalinformation, der er til rådighed internt, som 
vist i Venn‑diagrammet, figur 1.3.

  Den ydre cirkel symboliserer den samlede mængde af information og 
forventninger, som virksomheden ligger inde med internt om dens fortid, 
nutid og fremtid. Internt regnskab forstås bredt i denne sammenhæng. 
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Det omfatter også strategiske mål og planer for produkter, markeder, 
produktionsstrategier osv.

  Den indre cirkel illustrerer den delmængde, der offentliggøres i det 
eksterne regnskab, og som de eksterne beslutningstagere derfor må “nø‑
jes” med, f.eks. som investorer på aktiemarkedet. Det eksterne regnskab 
indeholder især information om fortid og nutid og kun i begrænset 
omfang planer for fremtiden. 

  Da investorer mfl. træffer deres beslutninger på grundlag af for‑
ventninger til fremtiden, især til virksomhedens fremtidige indtjenings‑
evne, tjener det eksterne regnskab primært som erfaringsgrundlag og input 
for brugernes egne prognoser af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne 
 (prog noseopgaven).

Internt
regnskab

Eksternt
(officielt)
regnskab Inside-

(privat)
informa-
tion

Figur 1.3 Det eksterne regnskab som en delmængde af det interne regnskab

 Det hvide areal viser den information og de forventninger og planer, 
der kun er til rådighed for beslutningstagere internt i virksomheden som 
inside‑ (privat) information.

  For at ressourceejerne kan træffe rationelle allokeringsbeslutninger 
er det en forudsætning, at den delmængde, der offentliggøres, er validt 
i forhold til helheden. 

  Når oplysningerne i det eksterne regnskab skal være valide, ligger der 
altså heri ikke blot, at det, der offentliggøres skal være “sandt”, dvs. at 



Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og fagdisciplin

30

INDHOLD  STIKORD

de korrekt gengiver de økonomiske fænomener, de foregiver at gengive, 
men også, at oplysningerne skal være repræsentative (unbiased) i forhold 
til den totale information, virksomheden har til rådighed internt inden 
for de områder, som kræves omtalt ifølge lovgivning og regnskabsstan‑
darder. Det må hverken være tendentiøs positiv eller tendentiøs negativ 
information, der bliver offentliggjort.*

3. Den tredje grundlæggende forskel mellem det interne og det eksterne 
regnskab består i, at det interne regnskab følger et virksomhedsøkonomisk 
perspektiv, mens det eksterne regnskab er underlagt et samfundsøkonomisk 
perspektiv. 

  Det interne regnskab udarbejdes med henblik på, at virksomheden 
kan træffe rationelle beslutninger i relation til sin økonomiske målsætning 
f.eks. ønsket om gevinstmaksimering. 

  Det eksterne regnskab tager sigte på at dække eksterne ressourceeje‑
res informationsbehov bedst muligt med henblik på, at de kan træffe 
rationelle allokeringsbeslutninger mv. 

  Som tidligere omtalt ligger der i det videre perspektiv et ønske om 
at fremme en effektiv ressourceallokering på de ressourcemarkeder, som 
ressourceejerne indgår i, og dermed i samfundet som helhed, jf. figur 1.1. 

  Dette indebærer, at eksterne brugere har behov for at få relevant og 
valid information om virksomhedernes formue‑, finansierings‑ og ind‑
tjeningsforhold, uanset om det går godt eller dårligt for virksomheden.

  En effektiv ressourceallokering forudsætter, at ressourcer allokeres fra 
virksomheder med lav eller negativ indtjening til virksomheder med gode 
fremtidsudsigter. I disse tilfælde findes der en åbenbar konflikt mellem 
virksomheds‑ (ledelses‑) interesser og samfundsinteresser.

  Den lovpligtige revision har til formål at sikre, at samfundsinteresserne 
bliver tilgodeset ved udarbejdelsen af det eksterne regnskab, selvom det 
måtte forværre virksomhedernes mulighed for at overleve.

Konsekvenser af informationsasymmetri 
mellem internt og eksternt regnskab

Informationsasymmetri eller ‑gab opstår i de tilfælde, hvor den ene part 
har information, som den anden part ikke råder over, og som derfor kan 
udnyttes til at fremme egeninteresser.

* Den engelske betegnelse for et retvisende billede “true and fair view” betyder netop, at oplysningerne 
skal være “sande” (true) og valide (fair).
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 I en koalitionssammenhæng er ledelsen producent af både det interne 
regnskab til medarbejderne som interne brugere og af det eksterne regnskab 
til alle interessenter som eksterne brugere. En ledelse har dermed inside‑
information, som den på forskellig måde kan udnytte til sin egen fordel. I 
det følgende omtales tre områder:

1. køb og salg af aktier på aktiemarkedet
2. udarbejdelse af optimistiske eller pessimistiske årsregnskaber
3. “skjult adfærd” (moral hazard).

Ad 1. Informationsasymmetri giver ledelsen bedre mulighed for at skønne 
over virksomhedens fremtidige indtjeningsevne end investorer på aktiemar‑
kedet, hvilket kan indebære, at ledelsen har en anden opfattelse af virksom‑
hedens værdi end den værdi (aktiekurs), som virksomhedens aktier handles 
til på aktiemarkedet. 
 Som det senere bliver uddybet, forstås ved værdi den kapitalværdi, der 
kan estimeres på grundlag af forventninger til virksomhedens fremtidige 
indtjening, E (KV).
 Informationsasymmetri kan føre til, at en ledelse (l) anser aktiemar‑
kedet (a) for at vurdere aktierne for højt eller måske især for lavt afhængig 
af, om inside‑informationen er negativ eller positiv i forhold til fremtidig 
indtjening, jf. figur 1.4.

Værdigab Informationsgab

E (KV) (a) > E (KV) (l) Negativ information
E (KV) (a) < E (KV) (l) Positiv information

Figur 1.4 Informationsgabets betydning for forskellen mellem aktiemarkedets og 
ledelsens skøn over virksomhedens værdi

Informationsgabet mellem ledelse og aktiemarked findes i alle virksom‑
heder, men er især problematisk i den ny økonomis videnproducerende 
virksomheder, hvor det hidtil har været begrænset, hvad det eksterne 
regnskab har indeholdt af oplysninger om immaterielle aktiver og videns‑
ressourcer i øvrigt på grund af problemerne med at måle og informere 
om disse ressourcer.
 Det er en udbredt opfattelse, at investering på aktiemarkedet går ud på 
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at udvælge virksomheder med de mest positive fremtidsudsigter og fravælge 
dem, der ligger på gennemsnitniveau eller lavere.
 Dette er imidlertid ikke tilfældet, fordi man må forvente, at virksom‑
hederne med de gode fremtidsudsigter også handles til en højere kurs. 
Afkastet ved investering i aktier består nemlig af udbytte +/÷ gevinst/tab, 
dvs. kursændring i forhold til købskursen. Investors opgave går derfor ud på 
at købe undervurderede aktier, hvor der senere kan forventes kursstigning, 
og sælge overvurderede aktier, før kursfaldet har fundet sted.
 Eftersom prisdannelsen på aktiemarkedet er begrænset til den offentlig‑
gjorte regnskabsinformation, der er til rådighed for eksterne regnskabsbru‑
gere, vil interne regnskabsbrugere med adgang til den interne regnskabsin‑
formation, primært ledelsen, kunne udnytte denne monopolviden i forhold 
til aktiemarkedet til at investere i over‑ og undervurderede aktier og derved 
opnå overnormale afkast.*
 Da det ville påføre modparten tab, er det ulovligt at handle aktier på 
grund af inside‑information. Til trods herfor har der i de senere år kunnet 
konstateres et stigende antal retssager på grund af insider‑handel på Kø‑
benhavns Fondsbørs.**
 Udviklingen går derfor i retning af at kræve stadig større åbenhed fra 
virksomhedernes side, således at informationsgabet mellem eksternt og 
internt regnskab mindskes, og risikoen for insider‑handel derved reduceres.
 I litteraturen om informationsasymmetri er virkningerne af inside‑
information et af mange eksempler på “adverse selection” (modgående valg), 
hvor den ene part har information, som modparten i en transaktion ikke 
råder over. Adverse selection anses generelt for at være til skade for ressour‑
cemarkedernes effektivitet.

Ad 2. Ledelsen kan også forsøge at udnytte inside‑information til gavn for 
egeninteresser på anden måde end ved køb og salg af aktier. I egenskab af 
regnskabsproducent har ledelsen indflydelse på de skønsmæssigt fastsatte 

* På et semiefficient aktiemarked reflekterer aktiekursen al offentlig tilgængelig information. Kun 
insiders kan opnå overnormale afkast. På et efficient aktiemarked, som er en tænkt situation, 
reflekterer aktiekursen også inside‑information (den ydre cirkel i figur 1.3), og ingen kan finde 
over‑ eller undervurderede aktier. De hyppigst handlede aktier på Københavns aktiemarked er 
præget af høj grad af effektivitet (semiefficiens).

** I 2002 har Folketinget oprettet et insider‑register, hvor ledelse, bestyrelse, revisorer og andre, 
der har adgang til inside‑information, skal oplyse om køb og salg af selskabets aktier, bl.a. for at 
reducere omfanget af insider‑handel.
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poster i det eksterne regnskab om formue‑, finansierings‑ og indtjeningsfor‑
hold (overskudsmanipulation) og på de kvalitative oplysninger i ledelsesberet‑
ningen om fremtidsudsigter mv. og kan her søge at fremme egne interesser.
 For at opfylde sine vækstambitioner kan en ledelse i en vækstvirk‑
somhed, der er afhængig af ekstern kapitaltilførsel f.eks. se en interesse i at 
aflægge optimistiske regnskaber, der medfører kursstigning på aktiemarkedet 
og derved gøre det lettere at få tilført tilstrækkelig ny egenkapital til finan‑
siering af væksten til lave kapitalomkostninger.
 Modsætningsvis kan ledelsen i en anden vækstvirksomhed med god 
indtjening stræbe efter selvfinansieret vækst og uafhængighed af eksterne 
kapitalindskydere ved at aflægge pessimistiske regnskaber, der reducerer inte‑
ressenternes belønningskrav til virksomheden i form af tantieme, udbytte, 
bonus, krav om stigende løn, stigende indkøbspriser mv. 
 Da tilførsel af egenkapital fra aktiemarkedet ikke er aktuel, spiller det 
en mindre rolle for ledelsen, at de pessimistiske regnskaber fører til, at 
aktiekursen undervurderer værdien af den fremtidige indtjeningsevne.
 Selvom det er i strid med kravet om et retvisende billede at udarbejde 
tendentiøse regnskaber, og samfundet søger at forhindre det gennem en 
omfattende regnskabs‑ og revisionsregulering, dukker der jævnligt tilfælde 
op i erhvervspresse mv., hvor virksomheder kritiseres for at have aflagt 
regnskaber med en for optimistisk eller pessimistisk drejning.

Ad 3. Informationsasymmetrien mellem ledelse (agent) og investorer (prin‑
cipal) giver ledelsen mulighed for at tilgodese egne interesser i de interne 
beslutninger i virksomheden på bekostning af investorernes (ejernes) afkast 
uden at investorerne har mulighed for at kontrollere det (skjult adfærd, 
moral hazard).
 Det er derfor en væsentlig opgave for det eksterne regnskab at give 
investorerne mulighed for at gennemføre en så effektiv forvaltningskontrol 
som mulig for at forhindre at ledelsen misbruger sin monopolviden. Dette 
emne uddybes i kapitel 2.
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Eksternt regnskab som videnskabelig disciplin

Hvad forstår man ved teori?

Forskning har til formål at udvikle teorier. I den mest simple form er teorier 
sætninger, der indeholder generelle udsagn om fænomener i virkeligheden.
 Sætninger formuleres ved hjælp af et symbolsprog, der kan være det 
talte eller skrevne sprog eller matematik.
 Teorier gør altid brug af abstrakte begreber, dvs. begreber uden refe‑
rence til virkeligheden (“tomme” begreber). Abstrakte begreber kan føre til 
andre abstrakte begreber, men nogle begreber må før eller siden have et vist 
realindhold, hvis sætningerne skal sige noget om virkeligheden.
 Alle udsagn skal være “sande”, før man kan tale om teorier. Herved 
forstås, at udsagnene har passeret den videnskabelige bevisførelse (verifika‑
tion), der dels er en logisk test af, at teoriens begreber er formuleret klart og 
utvetydigt, og at der er konsistens mellem dem. Dels en empirisk test af, at 
begreber med realindhold korresponderer med virkeligheden. Dette emne 
uddybes senere under verifikation af regnskabsteorier.
 Teorier indeholder en række grundlæggende præmisser (forudsætnin‑
ger eller postulater), hvorfra der udledes konklusioner ved deduktion eller 
induktion.

Deduktion

Deduktion er en videnskabelig metode, der går tilbage til den græske 
filosof Aristoteles. Metoden går ud på at danne logiske følgeslutninger på 
grundlag af givne præmisser. Deduktion konkluderer fra det generelle til 
det specifikke. Inden for den regnskabsteoretiske forskning drejer det sig 
om følgende faser:

1. målsætning
2. postulater om omgivelserne
3. regnskabsmodeller og ‑begreber
4. regnskabsteknikker.

Udsagnskraften af deduktive regnskabsteoriers konklusioner står og falder 
med præmisserne. Hvis præmisserne er forkerte, bliver konklusionerne det 
også. Når f.eks. skatteregnskabet anvender regnskabsbegreber og ‑teknikker, 
der er forskellige fra det officielle årsregnskabs, og overskuddene derfor bliver 
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forskellige, skyldes det, at målsætningen for de to kategorier af periodiserede 
regnskaber er forskellig. 
 Skatteregnskabet vedrører en omfordeling af skattebyrderne i samfun‑
det, mens det eksterne regnskab har til formål at give realistiske oplysninger 
om virksomheders økonomi til beslutningsformål.

Induktion

Induktion er en videnskabelig metode, der forbindes med den engelske 
filosof Francis Bacon, som levede i 1600‑tallet.
 Metoden er som regel empirisk. Den konkluderer fra det specifikke 
til det generelle, og ofte tages udgangspunkt i stikprøver for at nå frem til 
konklusioner om hele populationen, man er interesseret i.
 Den induktive metode var den bærende idé i positivismen i 17‑1800‑tal‑
let. Ifølge denne filosofiske retning var det muligt ved hjælp af induktion at 
nå frem til udsagn om, hvordan virkeligheden er indrettet.
 I det 21. århundrede er den induktive metodes mulighed for at formu‑
lere definitive udsagn om virkeligheden blevet stærkt kritiseret. Generelle 
udsagn kan aldrig verificeres definitivt, eftersom der altid findes sandsyn‑
lighed for, at der opstår tilfælde, der modsiger udsagnet.
 Når den induktive metode anvendes inden for regnskabsforskningen, 
består den typisk af følgende faser:

1. registrering af observationer
2. analyse og klassifikation af observationer efter fællestræk
3. generalisationer
4. test af generalisationer.

Til forskel fra den deduktive metode afhænger vurderingen af, om regn‑
skabsteoriers konklusioner er sande eller falske ikke af præmisserne, men 
af om de kan verificeres empirisk – om de kan afprøves i virkeligheden.

Normative regnskabsteorier (modeller)*

Næsten alle regnskabsteorier gør brug af såvel deduktive som induktive 
ræsonnementer. Den deduktive metode har dog især haft til formål at ud‑

* Da regnskabsteorier er opbygget over regnskabsmodeller, sondres der ikke mellem teorier og 
modeller i det følgende.
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vikle normative regnskabsteorier, mens den induktive metode anvendes til 
konstruktion af deskriptive regnskabsteorier, jf. figur 1.5.

(X)

Regnskabsteorier

X

(X)

Deduktion

XInduktion

Videnskabelige
metoder

Sammenhængen mellem regnskabsteori og videnskabelig metode

Normativ
regnskabsteori

Deskriptiv
regnskabsteori

Figur 1.5 Normativ og deskriptiv regnskabsteoris videnskabelige forankring

Normative regnskabsteorier er vejledende teorier, der på deduktiv basis 
anviser, hvordan det bedste regnskab “bør” udarbejdes i forhold til en given 
målsætning. Anvendes regnskabsbrugernes informationsbehov som målsæt‑
ning, er det “bedste” (optimale) regnskab det, der maksimerer nytteværdien 
for brugerne.

Deskriptive regnskabsteorier

Normative teorier tager udgangspunkt i eksplicitte mål, som ønskes frem‑
met mest muligt og bygger dermed på et værdimæssigt grundlag, mens 
deskriptive (positivistiske) regnskabsteorier tilstræber at være så værdifri som 
muligt. Disse teorier går ud på at beskrive, forklare og forudsige fænomener 
i regnskabspraksis så objektivt som muligt uden at tage stilling til, om det 
observerede er godt eller dårligt f.eks. fra et samfundssynspunkt.
 Den videnskabelige metode er induktiv og som regel baseret på sta‑
tistiske test af hypoteser på grundlag af et stort antal observationer fra 
regnskabspraksis.
 Da ledelsen beslutter, om regnskabspraksis skal ændres inden for gæl‑
dende regelsæt, har ledelsens egeninteresse ofte dannet grundlag for de 
hypoteser, som testes. Vælger ledelser, hvis aflønning delvist er overskuds‑
baseret, f.eks. regnskabsmetoder, som forøger overskuddene på kort sigt? 
Søger ledelser, hvis aflønning er aktiebaseret, i højere grad at tilbageholde 
negativ information for at undgå kursfald? Osv.
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 Deskriptive og normative regnskabsteorier er begge nødvendige og 
supplerer hinanden.
 Deskriptive studier giver indsigt i, hvordan og hvorfor regnskabspraksis 
udvikler sig, som den gør, og medvirker dermed til at udkrystallisere, hvor 
der er behov for ændringer.
 Normative teorier vejleder lovgiver/standardsætter i de ændringer, der 
bør foretages for at opfylde samfundets krav til brugernytte bedst mulig.
 For begge regnskabsteorier gælder det dog, at bevisførelse (verifikation) 
er afgørende for teoriernes udsagnskraft.

Verifikation af regnskabsteorier

For at regnskabsteoretiske udsagn skal kunne accepteres som rettesnor for 
ændring af regnskabspraksis af standardsættere, virksomheder, revisorer mfl., 
er det principielt en betingelse, at de er “sande”.
 Ved sande udsagn for står man, at der er ført bevis for udsagnenes rig‑
tighed på grundlag af videnskabeligt godkendte kriterier.
 Sandhed er altså et relativt begreb knyttet til nærmere bestemte be‑
tingelser. Nu til dags opererer man ikke med begrebet “absolut sandhed”, 
uafhængig af menneskelig fatteevne, måleproces mv.
 Når normativ teori f.eks. anviser det “bedste” regnskab (deduktion), og 
positivistisk teori forklarer virksomhedslederes motiver til overskudsudjæv‑
ning ud fra empiriske observationer (induktion), forudsætter det, at disse 
udsagn har været underkastet videnskabelig bevisførelse (verifikation).
 Regnskab kan betragtes som et sprog, erhvervslivet benytter i skrift og 
tale, når det beskæftiger sig med virksomhedens økonomi. Regnskabsteorien 
har derfor anvendt sprogvidenskabens metodologi for bevisførelse, hvorefter en 
teori kan inddeles i tre niveauer, som hver især bør underkastes videnskabelig 
test:

1. syntaktisk niveau
2. semantisk niveau
3. pragmatisk niveau.

I det følgende omtales kun behovet for videnskabelig bevisførelse af regn‑
skabsteorier med sigte på regnskabsregulering af regnskabspraksis.

Syntaktisk niveau. Det syntaktiske niveau omhandler teoriers logiske 
struktur. Alle teorier er sammensat af begreber, som skal være logisk konsi‑
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stente. At en teori er sand på det syntaktiske niveau vil derfor sige, at den 
opfylder betingelserne i den logiske bevisførelse. 
 Et udsagn som: Indtægter (1.000 kr.) ÷ vareforbrug (600 kr.) = brut‑
toavance (400 kr.) er altid sandt, fordi det er givet pr. definition. På syn‑
taktisk niveau er det uden betydning, om tallene også er sande i forhold 
til virkeligheden. Det kræves kun, at de overholder de vedtagne regler for 
regnskab og matematik. Det dobbelte bogholderis regler er et syntaktisk 
regelsæt, som spiller en stor rolle for regnskabsteori og ‑praksis.
 Nogle videnskaber befinder sig udelukkende på det syntaktiske niveau. 
Det gælder formalvidenskaber som logik og matematik. Disse videnskaber 
anvender kun tomme begreber, dvs. begreber, som er uden forbindelse til 
virkeligheden.

Semantisk niveau. De fleste regnskabsteorier hører under de empiriske 
videnskaber, dvs. videnskaber, som beskæftiger sig med virkeligheden. 
 Foruden at være logiske skal disse videnskaber indeholde begreber, som 
korresponderer med reale fænomener – fænomener, der eksisterer. Dette er 
det semantiske niveau. 
 Videnskabelig verifikation på dette niveau foretages på grundlag af 
observationer af korrespondancen mellem begreberne og deres empiriske 
modstykke.
 Normative teorier indeholder såvel tomme begreber som begreber, 
der har et semantisk indhold. “Regnskabsmæssigt overskud” er et resultat af 
syntaktiske regler (periodisering) og dermed et tomt begreb, som ikke kan 
observeres i virkeligheden uafhængigt af regnskabet.
 Den videnskabelige verifikation af regnskabsmæssigt overskud vedrører 
i stedet de input‑data, f.eks. kontrakter vedrørende køb og salg, der kan 
observeres og efterkontrolleres, og de syntaktiske regler, som efterfølgende 
har været anvendt. Det er revisionens opgave at foretage denne verifikation.
 “Aktiver” er et semantisk begreb i den udstrækning, at aktiver kun omfat‑
ter økonomiske ressourcer, som kan observeres i virkeligheden.
 Indeholder en balance også regnskabstekniske aktiver, hvis eksistens 
alene tilskrives syntaktiske regler (modposteringer til periodisering i resul‑
tatopgørelsen), vil aktiver delvist være et tomt begreb, der ikke eksisterer 
uden for balancen. Regnskabstekniske aktiver kan således fortegne billedet af 
de økonomiske ressourcer, en virksomhed reelt har til rådighed.
 I de senere års formueorienterede regnskabsregulering lægges der vægt 
på, at samtlige aktiver og forpligtelser skal være semantiske, dvs. de skal 
eksistere i virkeligheden uden for det eksterne regnskab.
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Pragmatisk niveau. Formålet med at udforme en normativ regnskabs‑
teori er som hovedregel at nå frem til eksterne regnskaber, der har størst 
nytteværdi hos regnskabsbrugerne som beslutningstagere. Dette gør normativ 
regnskabsteori til en pragmatisk (instrumentel) videnskab.
 Dens primære formål er at føre til bedre beslutninger frem for at be‑
skrive virkeligheden. En teori, som er sand i semantisk forstand, men ikke 
fører til bedre beslutninger, er uinteressant, mens en teori, som fører til 
bedre beslutninger, men ikke er sand, i princippet opfylder sit formål.
 Nu kan man dog næppe forestille sig, at en decideret usand teori i se‑
mantisk henseende vil blive anvendt af brugerne til beslutningsformål. Det 
pragmatiske sigte indebærer på den anden side, at tomme begreber såsom 
regnskabsmæssigt overskud har deres berettigelse, hvis det kan bevises, at 
de fører til bedre beslutninger.

Sammenhængen mellem den logiske test på syntaktisk niveau og de empiriske 
test på semantisk og pragmatisk niveau fremgår af figur 1.6.

Abstrakt begrebsverden

Konkret begrebsverden

Syntaktisk 
niveau

Semantisk 
niveau

Pragmatisk 
niveau

Videnskabelig test
Logisk analyse

Empirisk analyse
Korresponderer teorien  
med virkeligheden?

Opfylder teorien  
sit formål?

Anden information

Regnskabsteori

Konkret regnskab  
i virksomhed X

Brugernes 
prognosemodel

Brugernes 
beslutningsmodel

Nytteværdi 
for brugerne

Figur 1.6 Videnskabelig bevisførelse af regnskabsteorier




