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1. Indledning 

1.1 Emnemotivation 

Der var engang, sådan starter alle eventyr, men sætningen kan ligeså godt dække de forhold der er 

gældende for det internationale samfund, der var engang, hvor tjenesteydelser og salg ikke foregik 

over landegrænserne, hvor arbejdskraften ikke var så fleksibel og mobil, som den er i dag, hvor 

investorerne var mere tilbageholdende med at investere i udlandet, eller hvor lånoptagelse i 

udlandet var besværligt. Men i den globale verden vi har i dag, er alt dette muligt og nemmere end 

før. Globaliseringen vil grundet de teknologiske muligheder fortsat vokse, og det handler for 

virksomhederne om at agere aktivt, ellers falder man bagud i kapløbet.  

En internationalisering påvirker regnskabsudarbejdelsen, dette har medført, at der er kommet en 

efterspørgsel efter et internationalt regnskab, og derfor har The International Accounting Standards 

Board (IASB) udarbejdet International Financial Reporting Standards (IFRS) til 

regnskabsaflæggelse på tværs af landegrænser.  

Tilblivelsen af disse regnskabsstandarder er sket på grundlag af ønsket om større sammenligelighed 

mellem regnskaberne, som er udarbejdet i forskellige lande, og det har medført, at alle børsnoterede 

virksomheder i EU fra og med 1. januar 2005 har anvendt IFRS godkendt af EU til aflæggelse af 

koncernregnskab. 

Internationaliseringen påvirker alle virksomheder ikke kun dem, som er børsnoterede, men også de 

virksomheder der betegnes som små og mellemstore virksomheder. Regnskabsbrugers 

informationsbehov er ikke så stort i deres regnskaber, som det er for børsnoterede. Derfor besluttede 

IASB og EU, at de ville udarbejde en international standard, som ville være lempeligere for 

virksomhederne at anvende frem for den fulde IFRS. Den seneste IFRS for Small og medium-sized 

Entities (IFRS for SME) blev udgivet af IASB i 2009. 

Historisk set er dansk erhvervsliv karakteriseret ved, at det består af mange små og mellemstore 

virksomheder, hvorfor en udarbejdelse af en international standard for små og mellemstore 

virksomheder har ekstra bevågenhed i Danmark, og såfremt standarden bliver implementeret må det 

forventes, at en standard vil få en betydelig indflydelse på den fremtidige regnskabsaflæggelse i 

Danmark. Det vil derfor være relevant at se på, hvilken betydning implementeringen af IFRS for 

SME vil få for danske virksomheder.   
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1.2 Problemformulering 

For den enkelte virksomhed i Danmark vil det påvirke regnskabsaflæggelsen ved anvendelse af en 

fælles international regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder. Implementeringen vil 

bevirke, at der kan opnås nogle fordele og ulemper ved at benytte IFRS for SME i forhold til den 

danske årsregnskabslov. 

Vi er ud fra denne problemstilling nået frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan er anvendeligheden af IFRS for SME som regnskabsstandard i Danmark, samt hvilke 

konsekvenser vil der være for regnskabsaflægger ved overgang til IFRS for SME for regnskaber, 

som på nuværende tidspunkt aflægges efter årsregnskabsloven med særlig fokus på udvalgte 

regnskabsposter? 

 

For at kunne være i stand til at besvare ovenstående problemstilling, vil vi inddele hovedopgaven i 

delspørgsmål. Det er på baggrund heraf muligt for os at besvare det overordnede spørgsmål. 

 

 Hvad er formålet med IFRS for SME? 

 Hvilke yderligere krav vil der komme til IFRS for SME i Danmark i forhold til IFRS for SME 

standarden? 

 Hvilke forskelle er der på den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter efter 

henholdsvis IFRS for SME og årsregnskabsloven? 

 Hvilke ikke regnskabsmæssige forhold vil påvirke virksomheden i forbindelse med overgangen 

til IFRS for SME?  

 Hvordan vil implementeringen ske i Danmark? 

 Hvordan vil IFRS for SME udvikle sig i forhold til fuld IFRS? 

 Er der behov for IFRS for SME, og vil regnskabsstandarden være anvendelig for danske 

selskaber? 

 

I første spørgsmål vil vi komme ind på, hvad formålet med IFRS for SME standarden er, således at 

vi er i stand til at vurdere, om standarden vil leve op til formålet. I delspørgsmål to vil vi komme ind 

på de yderligere krav, der vil blive stillet til regnskab aflagt efter IFRS for SME i Danmark. Dette 

benytter vi til at vurdere, hvorvidt regnskabsstandarden er attraktiv for virksomheder i Danmark. I 

besvarelserne af det næste delspørgsmål vil vi komme ind på regnskabsreglerne for materielle 

anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og finansielle instrumenter i henholdsvis 

årsregnskabsloven og IFRS for SME standarden.  
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Da regnskabsstandarden er international, må det antages, at de eksterne faktorer i højere grad vil 

påvirke regnskabsaflæggelsen og de virksomheder, der aflægger regnskab efter standarden. 

Afslutningsvis vil vi se på de forskellige implementeringsmuligheder, vi ser for virksomhederne i 

Danmark. De forskellige implementeringsmuligheder giver forskellige problemstillinger, som 

virksomhederne skal overveje.   

Vi mener, at de opstillede delspørgsmål ovenfor, er tilstrækkelige til at besvare hovedopgavens 

problemstilling. 

1.3 Afgrænsning 

Med udgangspunkt i vores overordnede problemstilling er opgavens tema en analyse af de 

konsekvenser, der er for regnskabsaflægger ved at overgå til IFRS for små og mellemstore 

virksomheder, som på nuværende tidspunkt aflægger efter årsregnskabsloven. For at kunne svare på 

vores overordnede problemstilling vil vi være nødt til at lave en sammenholdelse af 

årsregnskabsloven og IFRS for SME. Da standarden er omfangsrig, og vi er underlagt visse rammer 

i vores udarbejdelse af hovedopgaven, gør dette, at vi har været nødsaget til at begrænse 

hovedopgavens omfang ved udelukkende at fokusere på de ovenfor stående tre udvalgte 

regnskabsområder, for at det kunne udarbejde en dybdegående analyse. 

De udvalgte regnskabsområder er udvalgt, da vi vurderer, at den regnskabsmæssige behandling af 

disse områder er relevante for målgruppen til denne regnskabsstandard, derudover har vi vurderet, 

at det er regnskabsposter, hvor der er en væsentlig forskel mellem regnskabspraksis under IFRS for 

SME og årsregnskabsloven.  

Vi har valgt at afgrænse os fra at det er muligt under reglerne om finansielle instrumenter i IFRS for 

SME at anvende reglerne omkring indregning og måling fra IAS 39. Vi har ligeledes valgt at 

afgrænse os fra investeringsejendomme, da denne regnskabsmæssige behandling er væsentlig 

anderledes end den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver, samt at denne bliver 

bearbejdet i et andet kapitel af standarden.  

Vi afgrænser os desuden fra den skattemæssige behandling og den regnskabsmæssige behandling af 

skat, samt den skattemæssige konsekvens af de udvalgte regnskabsområder. 

Vi vil i opgaven referere til fuld IFRS, men vil afgrænse os fra yderligere gennemgang.  

Vi afgrænser os desuden fra 4. og 7. regnskabsdirektiv.  

Da emnet er relativt nyt kan det kun forventes, at der vil udkomme nyt materiale angående emnet, 

derfor har vi set os nødsaget til at begrænse informationsindsamlingen til den 1. september 2010. 
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1.4 Målgruppe 

Hovedopgavens primære målgruppe er personer, som beskæftiger sig med regnskaber for små og 

mellemstore virksomheder i Danmark, såsom regnskabsbruger og regnskabsaflægger. Da 

hovedopgaven udarbejdes som afslutning på HD (R) studiet, er både vejleder og censor ligeledes en 

del af den primære målgruppe. 

Vores primære målgruppe forventes at have et grundlæggende kendskab til eksternt 

regnskabsvæsen, derfor vil vi ikke i hovedopgaven foretage en nærmere gennemgang af de 

grundlæggende begreber, som der er inden for eksternt regnskabsvæsen. 

Hovedopgaven vil give den primære målgruppe et indblik i de danske regnskabsregler for de 

regnskabsområder, som vi har valgt, samt et indblik i de tilsvarende regnskabsregler ifølge IFRS for 

SME. Vi antager, at målgruppen ud fra vores diskussion vil være i stand til at se fordele og ulemper 

ved anvendelsen af de to standarder. 

Den sekundære målgruppe af vores hovedopgave er personer med interesse for regnskab, det kan 

være studerende og undervisere på de regnskabstekniske uddannelser. Endvidere kan den 

sekundære målgruppe indeholde personer, som dagligt beskæftiger sig med regnskab. 

1.5 Kildekritik 

Vi anser, at vores anvendte kilder generelt er objektive og valide. 

De kilder, som vi primært har benyttet os af, i udarbejdelsen af hovedopgaven er årsregnskabsloven 

og IFRS for SME, teksterne er henholdsvis lovgivning og en regnskabsstandard. 

Vi har blandt andet benyttet regnskabshåndbøger fra forskellige større revisionsfirmaer, hvilket 

indebærer en risiko for, at de kan være præget af revisionsfirmaernes holdning på de forskellige 

regnskabsområder. Vi mener dog, at holdningerne vil være præget af professionalisme, og vi har 

forholdt os til oplysningerne i bøgerne ved at læse, hvad de øvrige revisionsfirmaer tolker på de 

anvendte områder.  

Vi har anvendt bogen Finansiel Rapportering – teori og regulering. Bogen er skrevet af Jens O. 

Elling og må formodes at være præget af hans holdninger til emnet, da det er en teoretisk bog, der 

indeholder en grundig gennemgang af både fordele og ulemper ved de forskellige teorier. 

Vi har anvendt nyhedsbrevene fra IASB, som vi anser for ikke at være objektiv, men vi har 

vurderet, at det kendskab, de har til standarden, er så grundlæggende, at vi trods den manglede 

objektivitet, alligevel vil basere os på deres oplysninger. Vi har dog løbende forholdt os kritisk til 

oplysningerne. Vi har løbende i hovedopgaven forsøgt at dokumentere de påstande, vi kommer med 

ved kilder, som vi betragter som troværdige.  

 



Side 9 af 85 
 

1.6 Metode 

Metoden, som er anvendt i denne hovedopgave, er en kvalitativ empirisk analyse1

1.6.1 Metodevalgets styringsfaktorer 

, som ved hjælp af 

artikler, årsregnskabsloven og IFRS for SME standarden mv. forsøger at fastlægge, hvilken 

betydning det vil få for virksomhederne i Danmark, såfremt, de skal eller vælger at aflægge efter 

IFRS for SME som alternativ til årsregnskabsloven. 

Afsnittet vil beskrive hovedopgavens styringsfaktorer for at forklare de forudsætninger, som vi har 

haft for udarbejdelsen af hovedopgaven. Hovedopgavens styringsfaktorer kan deles op i to 

kategorier, rammestyrings- og processtyringsfaktorer2

1.6.2 Rammestyringsfaktorer 

. Disse faktorer vil blive gennemgået 

yderligere i de følgende afsnit. 

”Rammestyringsfaktorer er de forhold, der angiver de overordnede rammer, inden for hvilke det 

pågældende projekt kan udfolde sig”3

1.6.2.1 Projektet formål 

. Hovedopgavens rammestyringsfaktorer består af projektets 

formål, hovedopgavens interessenter samt vores ressourcer. 

Projektets formål er at beskæftige sig med følgende kategorier af formål: 

Beskrivende  

Problemidentificerende 

Forklarende 

Normative 

 

I kapitel to til fire er vi beskrivende og forklarende vedrørende den teori, der ligger til grund for 

regnskaber generelt samt de teorier, der ligger bag IFRS for SME. 

I kapitel fem er vi forklarende, hvor vi forklarer formålet med IFRS for SME. 

Vi er ligeledes forklarende men også problemidentificerende i kapitel seks til elleve, hvor vi 

identificerer de problemer, der er i forbindelse med regnskabspraksis og eksterne faktorer i 

forbindelse med IFRS for SME og årsregnskabsloven.  

                                                 
1 Den skinbarlige virkelighed, side 27 
2 Den skinbarlige virkelighed, side 42 
3 Den skinbarlige virkelighed, side 42 
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Vi vil i kapitel seks til elleve være normative, hvor vi vil vurdere, hvilke regnskabsmæssige 

behandlinger der er at foretrække.  

1.6.2.2 Interessenter 

En anden rammestyringsfaktor er hovedopgavens interessenter, som bl.a. er de institutter, 

organisationer og personer, som har et ønske om at øge indflydelse på hovedopgaven, blandt andet 

på hovedopgavens formål og indhold4

1.6.2.3 Ressourcer 

. Her tænkes især på Copenhagen Business School og 

instituttet for Regnskab og Økonomistyring. Da man fra CBS's side har stillet en række formelle 

krav til hovedopgavens udformning, bl.a. hovedopgavens deadline, omfang og andre generelle krav 

til hovedopgaven. Da hovedopgavens vejleder og emne skal godkendes af instituttet for Regnskab 

og Økonomistyring, anses instituttet som en interessent. Da vores vejleder igennem sin vejledning 

vil forsøge at belyse problematikker om hovedopgavens indhold igennem den teoretiske vejledning, 

vil vi også anse vejlederen for en interessent. 

Vores ressourcer har været underlagt begrænsninger fra starten af hovedopgaven. Vi har derfor 

ligeledes benyttet os af faktorer, som har haft betydning for hovedopgavens rammer. Vi har blandt 

andet haft begrænset tid til at indsamle informationer og bearbejde viden omkring de to regelsæt og 

herefter til at udarbejde hovedopgaven. Vores kendskab til IFRS for SME standarden var relativ 

begrænset i starten af hovedopgavens begyndelse, hvorfor vi løbende under opgaveskrivningen har 

været nødt til at tilegne os den yderligere viden omkring IFRS for SME standarden. 

1.6.3 Problemformulering 

Hovedopgavens problemformulering er en væsentlig processtyringsfaktor, da 

problemformuleringen er medvirkede, til hvordan vi strukturer vores hovedopgave, samt hvilke 

handlinger vi er nødt til at foretage for at kunne besvare problemformuleringen.  

I vores hovedopgave vil det betyde, at når vi har valgt at sammenholde årsregnskabsloven og IFRS 

for SME, så vil en del af vores proces bestå i at undersøge de to regelsæt og inddrage relevant data. 

  

                                                 
4 Den skinbarlige virkelighed, side 44 
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1.6.4 Skriveprocessen 

I udarbejdelsen af opgaven har begge parter været over samtlige områder. Således at en har skrevet 

kapitlet, mens den anden har læst og videreudviklet kapitlet.  

Navne ud for kapitlerne i bilag 1 er den person, der har udarbejdet første udarbejdelse af kapitlet.  

Processen er valgt, da vi mener denne giver den bedste gennemarbejdning og ensartethed af 

opgaven.    

Vi har i vores proces haft et interview med en chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om 

dennes holdning og forventning til IFRS for SME. Da medarbejderen ikke har ønsket at blive 

citeret, er interviewet kun brugt til at supplere vores forståelse og viden omkring emnet. Der er 

således ikke vedlagt referat fra interviewet.  

De informationer interviewet har bidraget med, er indarbejdet i kapitel elleve, der indeholder de 

ikke-regnskabsmæssige forhold, der vil blive påvirket af IFRS for SME.  

1.6.5 Data 

Vores opgave er primært baseret på sekundære kilder. 

Vores data har vi indsamlet fra forskellige kilder, blandt andet IASB, FSR og E&S samt diverse 

organisationer. Disse kilder må formodes at have forskellige interesser i, hvordan standarden bliver 

udformet og fortolket, hvorfor vi skal validere disse kilder ved løbende at overveje dataenes 

relevans og gyldighed for at undgå unødvendig data, samt at den konklusion, vi udarbejder, bygger 

på ikke-valide data. Vi har i opgaven valgt at gennemgå de seneste offentliggjorte årsrapporter for 

selskaber i C20-indekset pr. 1. september. Disse selskaber er udvalgt, da disse er forpligtet til at 

aflægge regnskab efter fuld IFRS. 

Vores primære kilde er interviewet med chefkonsulenten fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

1.6.6 Struktur 

I dette afsnit vil vi forsøge at redegøre for, hvordan vi har valgt at opbygge hovedopgaven, samt de 

overvejelser vi har haft med udformningen af hovedopgaven. For at lette forståelsen af 

hovedopgavens struktur har vi valgt at visualisere det ved hjælp af nedenstående figur 1. 
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2. Teori bag regnskabsaflæggelse 

2.1 Regnskabsbrugere til årsregnskabet 

Vi vil i denne opgave fokusere på, hvordan IFRS for SME og årsregnskabsloven påvirker 

virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Selvom vi har fokus på virksomheder, skal vi stadig have et 

kendskab til regnskabsbrugere, hvorfor vi i dette afsnit kort forklarer, hvilke regnskabsbrugere 

virksomhederne har. 

Det er vigtigt, at virksomhederne kender deres primære regnskabsbrugere, for hvis regnskabet skal 

være relevant, skal det rettes mod regnskabsbrugernes informationsbehov, så regnskabsbrugernes 

beslutninger træffes på et retvisende grundlag. Derfor er kendskabet af regnskabsbruger yderst 

vigtigt.  

De primære regnskabsbrugere er følgende: 

Investorer, ledelse, medarbejdere, kunder, långivere, leverandører, offentlige myndigheder er de 

regnskabsbrugere, som regnskabet er rettet imod og skal forsøge at opfylde deres 

informationsbehov.  

IFRS for SME anlægger et shareholderperspektiv på ekstern regnskabsrapportering, som er 

kortsigtet, hvorimod at årsregnskabsloven henvender sig til en bredere kreds af interessenter og 

dermed følger et stakeholderperspektiv5

En virksomhed har mange forskellige brugere med mange forskellige behov. For at kunne oplyse de 

informationer som regnskabsbrugeren har behov for og ikke overproducere oplyser som ingen 

regnskabsbruger efterspørger, har IASB defineret de primære regnskabsbrugere som, "nuværende 

og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer, som indskyder kapital i virksomheden 

herunder deres rådgivere"

, som anses for at være langsigtet. 

6

Hermed mener IASB, at såfremt kapitalindskyder får dækket deres behov for informationer i 

regnskabet, får øvrige interessenter ligeledes dækket deres væsentligste informations behov, dette 

skyldes, at kapitalindskyder, alt andet lige, må antages at have behov for mest information. 

. 

                                                 
5 Årsregnskabsloven § 12, stk. 2 
6 Finansiel rapportering - teori og regulering side 182 
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2.2 Regnskabsreguleringer og markedsløsninger 

Der er to måder, hvorpå man kan ændre de eksterne regnskaber ved markedsløsninger eller ved 

reguleringer7

Reguleringer i regnskabslovgivning kan både foretages i Danmark og i EU, mens markedsløsninger 

bygger på, at regnskabsaflæggelsen er underlagt markedskræfterne, og dermed bliver oplysningerne 

i regnskabet afhængig af udbud og efterspørgsel.  

. Derudover kan begge dele foretages nationalt eller internationalt. IFRS for SME er en 

international regulering. 

Vi vil i dette afsnit sammenholde teorierne bag de to metoder til påvirkning af regnskaber samt 

vurdere, hvorvidt der er behov for reguleringer, eller om markedsløsninger kan være grundlag for 

regnskabsaflæggelsen. 

Vi vil senere i opgaven sammenholde IFRS for SME med disse to metoder til aflæggelse af 

regnskaber. 

2.3 Markedsløsninger 

Ved markedsreguleringer forstås, at virksomhederne aflægger regnskab, om de forhold som 

markedet efterspørger. Hermed undgås det, at der produceres regnskabsoplysninger, som markedet 

ikke efterspørger, og dette medvirker ud fra et makroøkonomisk synspunkt, at samfundet bliver 

rigere.  

Markedsløsningen har ligeledes den fordel, at der hurtigere vil blive taget hånd om nyopstået emner 

og problemstillinger. Såfremt virksomhederne skal vente med at oplyse om nogen forhold, indtil det 

kræves i en lovmæssig regulering, vil der i en periode være et informations gab mellem 

regnskabsbrugernes behov og de oplysninger, de får. Derudover opstår der også hurtigt 

problemstillinger, som regnskabsreguleringerne ikke kan nå at tage hånd om, da samfundet udvikler 

sig hurtigt.  

2.3.1 Signalteorien 

En anden teori der ligger bag markedsløsningen er signalteorien, der forklarer, hvorfor ledelsen 

frivilligt afgiver informationer til andre end ejerne. Ifølge denne teori kæmper virksomhederne mod 

hinanden for at få tilført kapital. For at få det bedste grundlag til at modtage kapital, må ledelsen 

offentliggøre de informationer, der efterspørges. Såfremt ledelsen tilbageholder informationer, vil 

dette ofte medføre, at kapitalindskydere er mere usikre på virksomhedens fremtidige pengestrømme 

og vil derfor være mere tilbageholdende med at investere i virksomheden. 

                                                 
7 Finansiel rapportering, teori og regulering side 47 
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Signalteorien siger desuden, at ledelsen af hensyn til kapitalmarkederne vil aflægge de samme 

oplysninger og på samme måde som deres konkurrenter, da øget sammenlignelighed forbedrer 

eksternes værdiansættelse af virksomheden. Denne teori kan medvirke til, at IFRS for SME bliver 

en succes, såfremt virksomheder rundt omkring implementerer standarden, eller en fiasko, såfremt 

mange virksomheder vælger ikke at implementere standarden.  

2.3.2 Frit marked 

Som et resultat af markedsløsninger vil det være muligt for alle interesserer at købe de 

informationer om virksomheden, de har behov for. Dette vurderes dog ikke som en praktisk løsning, 

da det er en dyr proces at skulle udarbejde individuelle informationer, samtidig med at der er en 

generel holdning om, at der skal være lige adgang til virksomhedens informationer, og denne vil 

blive forbigået, såfremt alle interessenter kan få tilpasset deres informationer efter eget ønske. 

Markedsløsninger bygger på det perfekte marked, og da samfundet ikke er et perfekt marked, 

vurderer vi ikke, at markedsreguleringer kan implementeres direkte i samfundet.   

2.4 Reguleringer 

Da markederne er uperfekte, er der behov for reguleringer, der modsat markedsløsninger er fastsat i 

lovgivningen. 

Tilhængere af reguleringer mener ikke, at markedsløsningerne kan skabe den informative 

regnskabspraksis, som er acceptabel for samfundet grundet markedsfejl. 

De ser regnskaber som et offentligt gode, som alle skal have adgang til, dermed er det ikke en 

løsning med brugerspecifikke regnskaber. Problemet med denne indgangsvinkel er, at der er flere 

virksomheder, der aflægger regnskaber med informationer, som regnskabsbrugere ikke benytter, og 

der dermed sker en overproduktion.   

Fortalere for reguleringer mener, at ledelsen ved markedsløsninger på grund af informationsgabet 

kan offentliggøre optimistiske regnskaber, da der ikke er nogen lovgivning omkring aflæggelsen af 

regnskaberne. For at undgå dette ønskes der en regulering, der sikrer, at regnskabet er mest muligt 

retvisende.  

Virksomhederne er de eneste, der har fuldt kendskab til deres egen økonomi, og derfor kan de, 

såfremt virksomheden aflægger regnskab efter markedsløsningsteorien, have incitamenter til at 

underproducere informationerne og dermed ikke give de informationer, som regnskabsbrugere har 

behov for, for at kunne foretage en vurdering af virksomheden, og denne underproduktion vil 

regnskabsbruger ikke have kendskab til. 

Reguleringer medvirker til at begrænse virksomhedens egne skøn og vil derfor minimere ledelsens 

mulighed for bias.  
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Derudover har reguleringer den fordel, at disse bliver besluttet af politikere eller andre 

bestemmende organer og dermed må det antages, at de i højere grad bliver respekteret end 

markedsløsninger.  

2.5 Delkonklusion - teori bag regnskabsaflæggelse  

Virksomheder skal aflægge regnskab således, at de får dækket deres regnskabsbrugeres 

informationsbehov. Dette kan grundlæggende gøres på baggrund af to teorier, markedsløsninger 

eller reguleringer. 

Hvis markedet er perfekt, vil markedsløsningerne inden for regnskabsaflæggelse være en god idé, 

da det vil sikre, at regnskabsbrugere får de informationer, der bliver efterspurgt, uden at der bliver 

overproduceret regnskaber, samtidig sikrere man, at alle informationer, der har relevans, og selv nye 

problemstillinger bliver behandlet.  

Markederne er ikke perfekte, og der vil derfor være mulighed for at misbruge markedsløsningen, 

hvorfor vi vurderer, der er behov for regnskabsreguleringer, der sikrer et minimum af kvalitet bag 

regnskabet. Reguleringerne bliver oftest udarbejdet af organer, der har stor faglig kompetence, 

samtidig med at de prioriterer arbejdet med udviklingen, og kvaliteten antager vi at være høj. Dog 

med den ulempe, at der kan ske overproduktion. 
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3. Teori bag IFRS for SME  

IFRS bygger ligesom årsregnskabsloven på det formueorienterede regnskabsparadigme. I dette 

paradigme er balancen i fokus, og balancens værdier er resultatet af fremtidige pengestrømme, der 

er tilbagediskonteret. Det formueorienterede paradigme bygger på de nedenfor gennemgåede 

teorier. 

3.1 Matchingprincippet 

Matchingprincippet forudsætter, at omsætning og omkostninger matches i samme periode8

Det formueorienteret regnskabsparadigme tager udgangspunkt i værdiansættelsen af balancen, og 

resultatopgørelsen er residualen mellem balancen primo og ultimo. Omkostningerne bestemmes 

dermed af den definition og de måleattributter, som der er for balancen. Dermed er 

implementeringen af matchingprincippet begrænset af de strenge indregningskriterier, der er i IFRS 

for SME. Bruges matchingprincippet ikke, forringes informationsværdien af regnskabets 

resultatopgørelse, da der ikke er en sammenhæng mellem omsætningen og omkostninger, 

virksomheden viser i regnskabet.  

, således 

at det år, hvor omsætningen for salg af et produkt indregnes, indregnes ligeledes omkostninger 

forbundet med salget, såsom vareforbrug, løn til medarbejdere med mere. 

3.2 Begrebsramme 

Det formueorienterede regnskabsparadigme bygger på fem niveauer, og disse har til formål at9

Vejlede lovgivere og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt. 

: 

Danne referenceramme for løsning af regnskabsproblemer, som ikke er løst af eksisterende 

lovgivning eller standarder. 

Forøge sammenlignelighed og konsistens ved at reducere antallet af mulige alternative metoder. 

Modvirke indflydelse af enkeltpersoners særinteresser og politiske pres. 

Reducer analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål. 

Forøg regnskabsbrugernes tillid til og forståelse af årsrapporten. 

 

Begrebsrammen indeholder fem niveauer, heraf beskriver de to første niveauer målsætningen med 

begrebsrammen, mens de resterende tre beskriver målesystemer. Se figur 2. 

                                                 
8 Finansiel rapportering - teori og regulering side 99 
9 Finansiel rapportering - teori og regulering side 178 
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Figur 2; egen tilpasset.  

 

Niveau 1, er til at redegøre for brugernes informationsbehov, som er gennemgået ovenfor i afsnit 

2.1. 

Niveau 2, er en række kvalitative krav, som regnskabet skal opfylde for at have nytte for 

regnskabsbrugerne. De kvalitative krav bliver gennemgået i afsnittet nedenfor.  

Niveau 3, definerer elementer, som årsregnskabet indeholder: aktiver, forpligtelser, egenkapital, 

indtægter, omkostninger og totalindkomst. Vi vil længere nede i afsnittet komme ind på definitionen 

af de forskellige elementer.  

Niveau 4 og niveau 5, omhandler henholdsvis indregning, måling og om klassifikation af posterne. 

 

 

 

 

 

 



Side 19 af 85 
 

3.3 Kvalitative egenskaber 

Som nævnt under niveau 2 skal årsregnskabet overholde en række kvalitative krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3; egen tilpasset. 

 

Overordnet set skal årsrapporten give et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation pr. 

statusdag. Dette indeholder tre krav10

Et generelt krav om, at årsrapporten skal give et retvisende billede. 

: 

En pligt til at supplere årsrapporten med de oplysninger, uden hvilke den ikke ville give et 

retvisende billede. 

En pligt til, hvis det ikke er tilstrækkeligt, at fravige enkeltbestemmelser i loven. 

3.3.1 Tærskelværdi 

Oplysningen skal, før det bliver medtaget i årsregnskabet, vurderes at være væsentlige for 

regnskabsbruger, enten alene eller sammen med andre oplysninger. En information er væsentlig, 

hvis den kan påvirke regnskabsbrugen i hans vurdering af virksomheden.  

Derudover skal informationerne overholde de overordnede kvalitative egenskaber, der er relevant 

og troværdig repræsentation samt en række supplerende egenskaber. Det er vigtigt, at informationen 

er både relevant og troværdig, da den ellers er værdiløs for regnskabsbruger. 

Når disse egenskaber er overholdt, skal der vurderes, hvorvidt nytteværdien er højere end 

omkostningerne, det koster at fremskaffe informationerne. Såfremt omkostningerne til at fremskaffe 

                                                 
10 Finansiel rapportering - teori og regulering side 194 
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informationen er højere, end den nytteværdi, regnskabsbruger får af informationen, skal man fra et 

makroøkonomisk synspunkt udholde informationen fra regnskabet.  

3.3.1.1 Relevans 

Ved relevans forstås, at informationen har betydning for brugerens beslutning. Relevant information 

er dermed kendetegnet ved enten at have prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele.11

At en information, har prognoseværdi, betyder ikke, at informationen er en fremtidsprognose, men 

at den giver informationer, som regnskabsbruger kan bruge som forudsætninger i hans prognose for 

virksomheden.  

 

En information, der har bekræftelsesværdi, er en informationen, der bekræfter eller afkræfter en 

tidligere prognose udarbejdet af regnskabsbruger.  

3.3.1.2 Troværdig repræsentation 

Der er tre hovedmål under troværdig repræsentation: fuldstændighed, neutral og fejlfri. 

Fuldstændighed opnås, såfremt virksomhedens regnskab indeholder alle informationer om den 

økonomiske situation, som en investor har behov for for at kunne træffe et begrundet valg. Et 

regnskab kan naturligvis ikke indeholde alle informationer, hvorfor fuldstændighed skal forstås 

relativt og sammenholdes med definitionen af væsentlighed.  

Neutralt skal forstås således, at ledelsen ikke må have tendens til at farve regnskabet og dermed 

fremme en ønskelig reaktion. Det er derfor vigtigt, at ledelsen både har positive og negative 

begivenheder med og ikke har tendens til at over- eller undervurdere balancen. Neutralitet er en 

vigtig egenskab under troværdig repræsentation, da farvet information ikke kan anses som 

troværdigt og derfor ikke kan bruges af regnskabsbrugerne.    

Med fejlfri skal der ikke forestås, at regnskabet ikke må indeholde fejl. En del af regnskabsposterne 

har et element af skøn, og den økonomiske måling bliver besværet af skøn. Men såfremt regnskabet 

indeholder væsentlige fejl, er troværdigheden svær at opnå. Hvorfor denne parameter også er vigtig 

for regnskabets troværdighed.  

  

                                                 
11 Finansiel rapportering - teori og regulering side 188 
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3.3.1.3 Supplerende egenskaber 

Der findes fire supplerende egenskaber, disse er: konsistens, verificerbarhed, rettidighed og 

forståelighed.  

Konsistens betyder, at indregningskriterierne er de samme år efter år, ændres der ofte i kriterierne, 

vil det være svært for regnskabsbruger at vurdere udviklingen i virksomheden over tid. Såfremt at 

virksomhederne ønsker at ændre i indregningskriterierne eller måleattributter, skal det overvejes, 

hvorvidt gevinsten på det retvisende billede overstiger det tab regnskabsbruger får på konsistensen.  

Verificerbarhed er en underliggende, men ikke en nødvendig egenskab for at opnå troværdighed. 

Såfremt at verificerbarhed er en af de kvalitative egenskaber, er der flere informationer, der ikke må 

oplyses i regnskabet, dette skyldes, at flere regnskabsposter indeholder en stor grad af skøn, og 

derfor ikke kan verificeres. Verificering kan være både indirekte og direkte. Ved direkte forstås at 

den indregnede værdi kan verificeres direkte, for eksempel værdien af indestående i banken. Ved 

indirekte forstås, at værdien skal verificeres ved kontrol af input eller en efterregning af resultatet, 

dette kan for eksempel være lagerværdien, når denne opgøres ved en beregningsmetode. 

Rettidighed er et krav om, at de rigtige informationer kommer på de rigtige tidspunkter. Såfremt 

informationen kommer væsentligt før eller efter regnskabsbruger efterspørger informationen, er den 

ikke relevant.  

Forståelighed er et krav om, at den information der er i regnskabet, skal kunne forstås af en 

regnskabsbruger med forståelse for regnskab og et kendskab til branchen. 

Ud over de i pensum nævnte kvalitative egenskaber et regnskab skal efterleve, nævner IFRS for 

SME en anden type af relevant, der hedder væsentlighed12

Desuden har standarden en kvalitativ egenskab, der hedder forsigtighed

, hvorunder der oplyses, at en oplysning 

er væsentlig, såfremt det kan få regnskabsbrugere til at træffe en anden beslutning, hvis han får 

denne information oplyst.  
13

Vores teoriandel vil blive brugt under vurderingerne af hensigtsmæssigheden af regnskabspraksis 

senere i opgaven.  

. Forsigtighed skal forstås 

således, at virksomheden i tilfælde af skøn ikke må overvurdere aktiver og omsætning eller 

undervurdere passiver og omkostninger, men samtidig oplyses det, at det ikke er tilladt bevidst at 

undervurdere aktiver og omsætning og bevist at overvurdere passiver og omkostninger. 

                                                 
12 IFRS for SME 2.6 
13 IFRS for SME 2.9 
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3.4 Definition af elementer 

Da det er det formueorienterede regnskabsparadigme, der ligger til grund for begrebsrammen, er 

definitionerne med udgangspunkt i balancen. 

Et aktiv defineres som et aktiv, der kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere 

begivenheder, og hvorfra der vil tilflyde virksomheden økonomiske fordele i fremtiden. 

En forpligtelse er en forpligtelse, der stammer fra tidligere begivenheder, og hvis den indfries, vil 

det fragå virksomhedens økonomiske fordele i fremtiden. 

Egenkapital er forskelsværdien, der opstår, når man fratrækker alle virksomhedens aktiver fra alle 

virksomhedens forpligtelser. 

Indtægter er en stigning i de økonomiske fordele i løbet af regnskabsåret både en stigning i tilgange 

og en stigning i værdiansættelsen af aktiverne eller fald i forpligtelserne, der vil medføre vækst på 

egenkapitalen med undtagelse af stigninger, der skyldes indskud fra ejere. 

Omkostninger er fald i økonomiske fordele i regnskabsåret både som afgange og fald i aktiver eller 

en stigning af forpligtelser, der medfører et fald på egenkapitalen med udtagelse af fald på 

egenkapitalen, der skyldes udlodning. 

Totalindkomst er ændringen i virksomhedens egenkapital i en periode, som skyldes begivenheder 

og forhold, der ikke kommer fra transaktioner med ejerne. 

Disse definitioner anvendes også under IFRS for SME. 

3.5 Delkonklusion - teori bag IFRS for SME 

Der er på få områder forskelle mellem begrebsrammen i årsregnskabsloven og IFRS for SME. Vi 

vil i vores opgave fokusere på de forskelle, der er mellem årsregnskabsloven og IFRS for SME på 

de regnskabsposter, som vi gennemgår i opgaven. 

Under IFRS for SME er en af de kvalitative egenskaber forsigtighed, hvilket i årsregnskabsloven 

blev afskaffet i 2001. Under årsregnskabsloven er der i stedet et kvalitativt krav om neutralitet, der 

ikke i samme grad som forsigtighed giver indikationer på, at aktiverne bliver undervurderet og 

passiverne overvurderet.  

Bortset fra ovenstående, er det vores vurdering, at der ikke er væsentlige forskelle mellem teorien 

bag årsregnskabslove og IFRS for SME. 
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4. IFRS generelt 

4.1 Baggrund bag IFRS 

I 2000 vedtog EU's stats- og regeringschefer Lissabon strategien, som erklærer, at ”EU inden 2010 

skulle være den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden”.14

For at kunne opfylde dette mål var en af målsætningerne en bedre regnskabsregulering på 

internationalt plan for bl.a. at kunne tiltrække fremmed kapital fra udenlandske kapitalmarkeder. 

Målsætningen blev under topmødet i Lissabon i 2000 implementeret, da strategien blev fremlagt i 

rapporten ”EU's regnskabsstrategi: vejen frem”

 

15

For at imødekomme dette, blev det besluttet at godkende én regnskabsstandard som landene i EU 

skulle implementere. Som det fremgår af kommissionens regnskabsstrategi, vurderede de, at der var 

to regnskabsstandarder, man kunne benytte sig af; US GAAP og IFRS

. Heri fremgår det, at man i EU ønsker at forbedre 

regnskabsreguleringen, således at det bliver nemmere for investorer og øvrige interessenter at 

sammenholde virksomhedernes finansielle situation på tværs af landegrænser.   

16

IFRS bliver udarbejdet af det private organ IASB (International Accounting Standards Board), der 

har hovedsæde i England. For at det ikke er IASB, der regulerer, hvorledes regnskaberne i EU skal 

udarbejdes, har EU besluttet, at alle standarderne skal behandles i kommissionen, før virksomheder 

i EU kan indarbejde standarderne i deres regnskab. Standarder, der er godkendt af kommissionen, 

bliver betegnet som IFRS godkendt af EU. 

. IFRS står for 

"International Financial Reporting Standard". I meddelelsen fra kommissionen argumenteres der 

for, at man skal vælge IFRS, da standarden bygger på det internationale samfund og ikke kun det 

amerikanske, som tilfældet er ved US GAAP. Dette er baggrunden for, at IFRS blev indført som 

regnskabsstandard for virksomheder i EU fra 2005. 

Efter 2005 har alle børsnoterede virksomheder skullet aflægge koncernregnskabet efter IFRS 

godkendt af EU. Virksomheder, som ikke er børsnoterede, har ligeledes siden 2005 haft mulighed 

for at aflægge efter IFRS godkendt af EU. Denne mulighed, vurdere vi, er blevet udnyttet af meget 

få virksomheder. Vi mener, at det skyldes de øgede oplysningskrav og dermed det store arbejde i at 

udarbejde et regnskab efter fuld IFRS, samtidig med at deres regnskabsbrugere ikke har efterspurgt 

oplysningerne. 

                                                 
14 Den Europæiske Unions Tidende, L289/23 
15 Meddelelse fra kommisionen til rådet og europarlamentet, KOM (2000) 359 endelig 
16 Meddelelse fra kommisionen: Regnskabsharmonisering – en ny strategi vis-a-vis International harmonisering s. 2 
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Regnskabsbruger af regnskaber fra mindre virksomheder har sjældent samme behov for 

oplysninger, som brugere af børsnoterede selskabers regnskaber, og dette har været medvirkende til 

at afholde mindre virksomheder i at implementere IFRS. 

Den godkendelsesproces, der gør, at IFRS skal godkendes af EU og andre landeorganer andre steder 

i verden, har den negative konsekvens, at der bliver forskellige udgaver af standarden, dette 

betegnes som IFRS med dialekter. Tolkningerne skyldes, at EU fjerner de dele, der ikke er i 

overensstemmelse med lovgivningen i EU. Det betyder, at det er én IFRS standard, som bruges i 

EU, en anden i Japan og en tredje i Australien. Dermed mistes den store fordel ved en international 

standard, da den ikke længere er ens på tværs af landegrænser. Tolkningerne vil påvirke udbredelsen 

af IFRS og vil sandsynligvis også påvirke implementeringen af IFRS for SME. 
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5. Formålet med IFRS for SME     

Med regnskabsstandarden IFRS for SME forsøger IASB at udarbejde en regnskabsstandard til 

aflæggelse af regnskaber på tværs af landegrænserne for små og mellemstore virksomheder.  

Udarbejdelsen skyldes, at der er opstået et behov for en ny standard, da også ikke-børsnoterede 

virksomheder agerer i en global verden, samtidig med at de ikke har behov for at aflægge efter fuld 

IFRS, da deres regnskabsbrugere ikke efterspørger oplysningerne.  

IFRS for SME vil give disse virksomheder muligheden for at aflægge deres regnskab med et 

internationalt perspektiv, men uden de store ekstra arbejdsbyrder, som der er i forbindelse med 

udarbejdelse af en årsrapport efter fuld IFRS.  

Formålet med IFRS for SME er, at der fokuseres på de behov, som regnskabsbrugerne har, således 

at regnskabsbrugerne ikke får for mange informationer, og at de vigtige informationer dermed 

drukner, samtidig med at virksomhederne får muligheden for at få en international standard, der 

forstås i den globale verden. IFRS for SME giver denne mulighed, uden at de omkostninger, der er 

forbundet med aflæggelsen af regnskabet, overstiger nytteværdien for regnskabsbruger. 

Ifølge IASB er meningen med IFRS for SME, at virksomhederne skal få nemmere adgang til 

kapital, forbedret konkurrenceevne, forbedret kvalitet via IFRS for SME som uden at pålægge 

virksomheden unødig byrde17

Virksomhederne har, jævnfør den teori der er gennemgået tidligere, et ønske om at aflægge det 

bedste regnskab, således at deres regnskabsbrugere får dækket præcis de informationsbehov, de har 

brug for, ved at de ikke overproducerer information, og det er dette IFRS for SME prøver at opnå. 

. 

I standarden er det oplyst, at der forventes en grundig gennemgang af standarden to år efter, at den 

er implementeret i et bredt udvalg af virksomheder18. Ud over den første gennemgang vil der kun 

blive foretaget opdatering af standarden hvert tredje år19

Derimod kan virksomhederne, der bruger IFRS for SME frygte, at der vil komme en væsentlig 

anden standard om tre år, end den de implementerede i første omgang, såfremt IASB har ønske om, 

at IFRS for SME skal følge den almindelige IFRS. Denne problemstilling vil blive behandlet senere 

i opgaven. 

, hvilket er medvirkende til, at IFRS for 

SME ikke bliver så ressourcekrævende som en fuld IFRS, hvor der løbende kommer væsentlige 

ændringer. 

                                                 
17  www.ifrs.com, topic 1.2 Overview of the IFRS for SME's, undervisningsmateriale 
18 IFRS for SME P16 
19 IFRS for SME P 17 

http://www.ifrs.com/�
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5.1 Anvendelse af IFRS for SME 

Standarden er udarbejdet til små og mellemstore virksomheder, disse er i standarden defineret som 

virksomheder der20

Ikke har offentlig ansvarlighed,  

: 

og 

Offentliggør regnskaber for eksterne brugere.  

Eksempler på eksterne brugere omfatter ejere, der ikke er involveret i den daglige drift, eksisterende 

og potentielle kreditorer og bankforbindelser. 

En virksomhed har offentligt ansvar, hvis: 

Dens gælds- eller egenkapitalinstrumenter handles på et offentligt marked, eller hvis virksomheden 

er på vej til dette 

eller 

Den som sin primære drift forvalter aktiver på vegne af en bred gruppe af udefrakommende 

personer.  

Dette er typisk tilfældet for banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber, værdipapir- 

mæglere/handlere og investeringsbanker. 

Med små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder med mere end 50 ansatte, da dette er 

grænsen ifølge EU's direktiver21. Der er ifølge BusinessView ca. 4.000 virksomheder i Danmark,22

Standarden har kun én definition, der påvirkes af antallet af medarbejdere, den danske gruppering 

afhænger af antal medarbejdere, omsætning og balancestørrelse. Efter de danske forhold er en 

virksomhed over en klasse B, såfremt de har mere end 50 medarbejdere. Men da der i henhold til 

årsregnskabsloven er to ud af tre faktorer der skal overholdes for at rykke en gruppe op, har vi i 

opgaven også sammenholdt med klasse B virksomheder.

 

hvor der er over 50 ansatte, og som ikke er børsnoterede. Disse vil være potentielle bruger af IFRS 

for SME-standarden. 

23

Vi mener, at det vil være relevant for virksomheder i regnskabsklasse B, C mellem og C stor at 

overveje implementeringen af IFRS for SME. Det er ikke alene størrelsen af virksomheden, der skal 

bestemme, hvorvidt IFRS for SME skal implementeres, men virksomhedens aktivitet.  

   

I Danmark vurderes det, at det vil have relevans for mange virksomheder at implementere IFRS for 

SME, da mange af virksomhederne har interessenter i udlandet. Det vil særligt være relevant for 

                                                 
20 IFRS for SME afsnit 1.2 og 1.3 
21 R&R Online, RR.2007.09.0058 
22 www.Businessview.com 
23 Årsregnskabsloven § 7 stk. 2 
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virksomheder, der er dattervirksomhed af internationale koncerner, hvor der rapporteres til 

moderselskab efter IFRS. Implementeringen af IFRS for SME vil i højere grad gøre det muligt for 

selskaberne kun at aflægge et regnskab24

Ved at nogle virksomheder implementerer standarden vil det øge relevansen for de øvrige 

virksomheder, da virksomhederne ifølge den tidligere gennemgået teori har et ønske om, at 

regnskabsbruger kan sammenligne regnskabet med konkurrentens, da dette giver de bedste 

muligheder for at tiltrække kapital. 

. Det skal dog bemærkes, at der stadig er behov for 

regnskabsmæssige reguleringer, da IFRS for SME og det fulde IFRS indeholder forskellige 

måleattributter på nogen poster.  

5.2 Udsigt til IFRS for SME i Danmark 

Der er kommet adskillige udkast til den endelige standard for IFRS for SME. Det første udkast 

udkom i august 2006, dette blev dog senere redigeret og der kom derfor relativt hurtigt en ny 

udgave i november 2006, som blev anvendt af den nedsatte arbejdsgruppe for IASB25

2. udgave af udkastet kom i februar 2007, dette udkast skulle bruges til at diskutere i det offentlige 

rum. De første udkast blev vurderet for omfangsrige til, at små og mellemstore virksomheder ville 

have gavn af at implementere dem. Markedsløsninger havde således en indvirkning på de 

reguleringer, der blev foretaget

.  

26

Den nyeste standard er udkommet den 9. juli 2009

. 
27

I Danmark vil der efter vores vurdering komme supplerende lovgivninger i forbindelse med 

implementeringen af IFRS for SME. Dette skyldes, at der stadig skal være lovkrav om 

afleveringsfrister, ledelsesberetninger med videre, der skal overholdes, og disse forhold er ikke 

implementeret i IFRS for SME-standard.  

, og standarden er allerede implementeret i flere 

lande. Denne standard er ikke så ressourcekrævende som de tidligere udkast, hvilket gør det til et 

godt alternativ til årsregnskabsloven for små og mellemstore virksomheder. Det forventes dog, at 

standarden ligesom fuld IFRS skal godkendes af EU, før den kan tages i brug af virksomheder i de 

enkelte medlemslande.  

Alt efter hvordan IFRS for SME bliver implementeret i de forskellige lande, kan der komme 

forskellige tolkninger af standarden, der ikke gør to regnskaber på tværs af landegrænser helt 

sammenlignelige. Konsekvenserne af dette vil blive behandlet senere i opgaven. 

                                                 
24 ERU alm. del Bilag 155 side 1 
25 www.ifrs.org 
26 www.ifrs.org 
27 www.ifrs.org 
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5.3 IFRS for SME i Danmark 

I dette afsnit vil vi redegøre for de yderligere lovkrav, der vil komme til IFRS for SME standarden.  

Ved valg af IFRS for SME skal man følge samtlige EU godkendte standarder, lige meget om man 

har valgt standarden frivilligt, eller om man har været tvunget til det. Det vil sige, at hvis man 

aflægger regnskab efter IFRS for SME, skal man følge standardens krav i stedet for 

årsregnskabslovens bestemmelser. Men standarden er ikke en hindring for, at medlemslandene kan 

fastsætte nationale krav på visse områder. Det er dog ikke muligt at stille nationale krav til 

indregning og måling af regnskabsposter. 

IFRS for SME har ikke specifikke krav til bl.a. ledelsesberetningen, revision, godkendelse og 

indsendelse af regnskaber m.v. til offentliggørelse. Der er desuden ikke krav til binding af 

opskrivninger og opreguleringer under IFRS for SME. Det er på disse områder, at medlemslandene 

har mulighed for at anvende deres nationale regler.  

På baggrund af dette har vi vurderet, at der vil komme de samme krav til regnskaber aflagt efter 

IFRS for SME i Danmark, som der er for regnskaber aflagt efter fuld IFRS i Danmark. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de regler, der er nødvendige for, at 

IFRS for SME-standarden kan finde anvendelse i Danmark.28

Ifølge IFRS-bekendtgørelsen, vurderer vi, at følgende krav vil gælde for IFRS for SME:  

 ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan 

fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af den i stk. 1 nævnte forordning”. 

Dette betyder, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillægge standarden nogle nationale yderligere 

krav ved anvendelse af standarden i Danmark. 

 

Lovens anvendelsesområder og grundlæggende krav 

Revision af årsregnskabet 

Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapporten 

Tvangsbøder, klageadgang og ikrafttræden. 

 

Der vil formentligt i en kommende IFRS for SME-standard blive stillet krav om revisions- og 

ledelsespåtegning for en dansk virksomhed, der aflægger efter IFRS for SME. 

Jf. årsregnskabsloven er der et krav om en ledelsesberetning for klasse C og D, og yderligere stilles 

der krav om oplysning af de seneste 5 års hovedtal. Ifølge IFRS for SME er der ingen krav til en 

ledelsesberetning. Der vil dog højst sandsynligt blive stillet krav fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

om en ledelsesberetning og hovedtal til regnskaber aflagt efter IFRS for SME.  

                                                 
28 Årsregnskabsloven § 137,4 
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5.3.1 CSR politik 

I EU og især Danmark er der stor fokus på Corporate Social Responsibility i virksomhederne, da 

man mener, at virksomhederne skal påtage sig et samfundsansvar29. CSR-politikken kan også ses i 

sammenhæng med Lissabon strategiens målsætning om at styrke både konkurrenceevne og 

bæredygtig vækst i EU. Det er blandt andet kommet til udtryk i kommissionens rapport om 

konkurrenceevnen 200830

I årsregnskabsloven er CSR implementeret ved, at virksomheder, der tilhører klasse C (stor) og D, i 

ledelsesberetningen skal redegøre for deres samfundsansvar

. Heri har man analyseret CSR's betydning for konkurrenceevnen, og man 

konkluderede, at CSR skal være en del af kerneforretningen. 

31

De større virksomheder skal redegøre i ledelsesberetningen om, hvorvidt de har en politik eller 

strategi for samfundsansvar. Hvis der er en sådan politik i virksomheden, skal de endvidere fortælle 

om deres aktiviteter samt resultater og forventninger til fremtiden. 

. Der står endvidere, at der med 

virksomhedens samfundsansvar forstås ”menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og 

klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption som virksomheden har integreret i sin 

forretningsstrategi og aktiviteter”. 

Ifølge IFRS for SME-standarden er der ingen specifikke krav om ledelsesberetning, vi vurderer 

derfor, at man skal anvende de samme krav som efter årsregnskabsloven. Ved at tilføje IFRS for 

SME-standarden disse krav, skal ledelsesberetningen leve op til IFRS for SMEs kvalitative krav, 

herunder relevanskravet. Informationen er relevant, når det påvirker regnskabsbrugernes 

beslutninger.  

Ved at oplyse om de informationer virksomheden har vedrørende deres CSR-politik, har de 

mulighed for at præsentere virksomheden som en social ansvarlig virksomhed, der tager hånd om 

bl.a. miljøet, klimamæssige forhold, deres ansatte og giver hermed udtryk for, at arbejdspladsen 

skal være et godt sted at arbejde.  

At man i Danmark vil forlange, at virksomheder. som anvender IFRS for SME, skal oplyse om 

deres CSR-politik ser ud til at kunne opfylde de krav, der er i det kvalitative relevanskrav. Hvormed 

det passer overens med begrebsrammen, der ligger til grund for IFRS for SME.  

  

                                                 
29 E&S, Dansk CSR-politik i EU sammenhæng 
30 Meddelelse fra kommissionen, KOM(2008)774endelig 
31 KMPG, indsigt i årsregnskabsloven 09/10, side 62 
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5.3.2 Konkurrenceforvridende 

Som det fremgår, er der yderligere danske krav til den internationale IFRS for SME-standard. Vi vil 

se nærmere på den betydning, disse yderligere krav vil have for de danske virksomheder. 

En relevant overvejelse er, om disse yderligere krav vil være konkurrenceforvridende, eller om de 

vil have en positiv indvirkning på virksomhederne ved, at brugerne af regnskaberne har efterspurgt 

de ekstra oplysningskrav, der kommer til IFRS for SME-standard i Danmark.  

De yderligere krav til standarden i Danmark betyder, at virksomheder i Danmark skal levere flere 

oplysninger end virksomheder i andre EU lande. Dette vil gøre regnskabsaflæggelsen mere 

omkostningstung i Danmark. Det skal dog hertil bemærkes, at det ikke er et yderligere krav for 

virksomheder, der tidligere aflagde regnskab efter regnskabsklasse C stor.  

For at vurdere om det er konkurrenceforvridende med de yderligere danske krav, bliver man nødt til 

at se på, om de ekstra krav vil tilføre en værdi for virksomheden.  

Flere internationale virksomheder har stor fokus på CSR og stiller krav til deres leverandør og 

øvrige samarbejdspartnere, hvorfor vi vurderer, at afsnittet i ledelsesberetningen er værdiskabende 

for virksomheden. 

Vi vurderer, at de yderligere krav til standarden vil være ekstra ressourcekrævende og hermed også 

mere omkostningstunge. Men regnskabet får også en højere standard af de yderligere tiltag, som 

kræves fra dansk side.  

5.4 Delkonklusion - IFRS for SME 

IFRS for SME henvender sig til små og mellemstore virksomheder, da denne gruppe af 

virksomheder agerer i en international verden og for tiden ikke har en standard, der er tilpasset 

deres behov. IFRS for SMEs formål er dermed at give ikke-børsnoterede virksomheder en mulighed 

for at aflægge et regnskab efter en international standard, uden at virksomheden behøver at aflægge 

regnskab efter fuld IFRS.  

Virksomhederne, der kan anvende standarden, må ikke have offentlig interesse, og IASB har lagt til 

grundlag, at virksomhederne har omkring 50 ansatte. For virksomheder under 50 medarbejdere kan 

standarden være for ressourcekrævende, men de har muligheden for at vælge den, såfremt de har 

interesse i det. Der er i Danmark omkring 4.000 virksomheder, som ligger i denne målgruppe fastsat 

af IASB.  

For at standarden bliver mulig at anvende i Danmark, skal den først godkendes i EU, der vil 

foretage en overordnet godkendelse, og der vil sandsynligvis bagefter komme en række danske 

krav. Vi vurderer, at der vil være behov for yderligere krav på områder som ledelsesberetningen, 

indsendelsespligt og revisionspligt. 
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De yderligere krav til ledelsesberetningen skal samtidig hænge sammen med kravet om relevans og 

væsentlighed, som IFRS for SME-standarden har som kvalitativ egenskab, og dermed ligger til 

grund for oplysninger i regnskabet.  

Selvom der stilles yderligere danske krav, vurderer vi ikke, at dette vil påvirke aflæggelsen af 

regnskabet væsentligt fra den aflæggelse, der er efter årsregnskabsloven, samt at virksomhederne vil 

opleve en konkurrenceforvridning i forhold til deres udenlandske konkurrenter. 
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6. Materielle anlægsaktiver 

Den underliggende teori er i hovedtræk den samme for IFRS for SME og årsregnskabsloven, 

hvorfor forskellene for virksomhederne kommer i den regnskabsmæssige behandling af de 

forskellige regnskabsposter. 

Vi vil i de næste tre kapitler gennemgå den regnskabsmæssige behandling af tre regnskabsposter, 

som vi vurderer kan have relevans for virksomheder i målgruppen for IFRS for SME. 

Materielle anlægsaktiver er en regnskabspost, som de fleste af de danske selskaber har i balancen, 

hvorfor vi har valgt at gennemgå de regnskabsmæssige behandlinger af denne post efter 

årsregnskabsloven og IFRS for SME. Vi vil til sidst i afsnittet foretage en vurdering af de forskelle, 

der er mellem de to regnskabspraksis, og vurderer hvilke konsekvenser forskellene har på 

virksomheden i deres regnskabsaflæggelse.  

6.1 Materielle anlægsaktiver i IFRS for SME 

6.1.1 Indregning og måling 

Et materielt aktiv skal efter IFRS for SME overholde følgende to krav for at blive indregnet i 

balancen.32

Det er sandsynligt, at der vil tilflyde virksomheden fremtidig økonomiske fordele 

 

Prisen kan måles pålideligt. 

Alle materielle anlægsaktiver, undtagen investeringsejendomme, skal måles til kostpris33

I kostprisen indgår ud over prisen for aktivet med fradrag fra rabat, prisens omkostninger til 

opstilling og levering af aktivet. Der kan ikke aktiveres omkostninger til opstart af nye 

forretningsområder eller forretningssteder, samt omkostninger til løbende forbedringer af aktivet. 

. 

Investeringsejendomme gennemgås i IFRS for SME kapitel 16, og vil ikke blive uddybet nærmere 

her, jævnfør vores afgrænsning.  

Efter første indregning skal aktiverne måles til amortiseret kostpris, hvilket betyder kostprisen med 

fradrag fra akkumuleret af- og nedskrivninger.  

 

  

                                                 
32 Afsnit 17.4 IFRS for SME 
33 Afsnit 17.9 IFRS for SME 
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6.1.2 Af- og nedskrivninger 

Scrapværdien for aktivet skal vurderes, før det indregnes i balancen. 

Afskrivningsmetoden skal fastsættes ved indregning og skal reflektere aktivets brug, det er i 

henhold til IFRS for SME muligt at afskrive lineært, saldometoden eller efter 

produktionsenhedsmetoden. 

Virksomheden skal, såfremt der er sket ændringer i virksomhedens brug af aktivet, revurdere 

afskrivningsperioden og scrapværdien årligt. En eventuel ændring i scrapværdien og 

afskrivningsperioden kan ændres både op og ned.  

Foretages der ændringer i scrapværdi eller afskrivningsperiode, skal dette nævnes i anvendt 

regnskabspraksis som en ændring i regnskabsmæssige skøn. 

6.1.3 Impairmenttest 

Hvert år skal virksomheden vurdere ud fra interne og eksterne indikatorer, hvorledes der er behov 

for nedskrivningstest. 

Da aktiver ofte generer pengestrømme sammen med andre aktiver, er det ofte ikke muligt at opgøre 

en pålidelig værdi af pengestrømmene fra et enkelt aktiv, derfor er det muligt at værdiansætte 

pengestrømmene for en CGU. En CGU defineres som "den mindst identificerbar gruppe af aktiver, 

der frembringer indgående pengestrømme, som i al væsentlighed er uafhængig af indgående 

pengestrømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver."34, har behov for nedskrivning.35

Indikatorer på værdiforringelse, kan både være eksterne og interne. 

 Oftest er 

CGU'en afhængig af ledelsens måde at drive virksomheden på, og opgørelsen af CGU'en kan have 

betydning for behovet for nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. 

Som eksterne kan nævnes36

Aktivets (eller gruppen af aktivers) dagsværdi er faldet væsentligt 

: 

Der er sket, eller der vil i den nærmeste fremtid ske en ugunstig udvikling teknologisk, 

markedsmæssig, økonomisk eller juridisk inden for det område, som virksomheden opererer på, 

eller hvor det pågældende aktiv anvendes 

Markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget, og det er sandsynligt, at disse 

stigninger har påvirket virksomhedens diskonteringsfaktor, der er anvendt ved beregningen af 

aktivets genindvindingsværdi 

Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver er større end den samlede 

markedsværdi (børsværdi) af virksomheden. 
                                                 
34 Finansiel rapporteringer - teori og regulering Side 234 
35 Afsnit 17.24 IFRS for SME 
36 Indsigt i årsregnskabsloven side 211 
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Som interne indikationer kan nævnes: 

Der foreligger dokumentation på ukurans eller fysisk beskadigelse på aktivet 

Aktivet anvendes ikke 

Anvendelsen af aktivet er ændret eller vil fremover blive ændret væsentligt med negativ økonomisk 

virkning for virksomheden. Ændringerne kan omfatte planer for omstrukturering, afhændelse eller 

ophør for et forretningsområde, hvor aktivet kan henføres 

Der foreligger dokumentation fra den interne regnskabsrapportering, som indikerer, at aktivets 

ydeevne er eller forventes at blive lavere end forventet. 

Indikationerne er ikke utømmelige men skal bruges af virksomhederne for at vurdere, hvorvidt der 

er behov for at foretage nedskrivning.   

Aktiver, der forventes solgt før det oprindeligt forventede afgangstidspunkt, vurderes ligeledes at 

være indikation på værdiforringelse. 

Der er i IFRS for SME to metoder at foretage impairmenttest på "fair value less costs to sell" 

(nettosalgsværdien) og "Value in use" (kapitalværdien)37

Nettosalgsværdien defineres som den pris, aktivet vil indbringe ved et salg, der foretages på 

armslængde

.  

38

Kapitalværdien defineres som nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, der kommer fra aktivet. I 

forbindelse med opgørelsen af denne skal virksomheden estimere de fremtidige pengestrømme og 

overveje, hvordan de fremtidige pengestrømme vil variere over årene samt opgøre den risikofrie 

markedsrente

, værdien skal fratrækkes omkostninger, der relateres til salget. Med denne metode 

kan det være svært at opgøre en værdi, såfremt der ikke er et marked for aktivet. Såfremt der ikke er 

et aktivt marked for aktivet, skal værdien fastsættes på baggrund af de bedste forudsætninger, 

virksomheden kan opnå på balancedagen. Dette kan eksempelvis ske ved at se på salgsprisen af 

tidligere solgte aktiver af samme art. Det er ligeledes en ulempe, at et aktiv godt kan tabe værdi i 

samfundet, altså salgsprisen falder for eksempel ved, at markedet bliver overmættet, men aktivet 

generer stadig de samme pengestrømme for virksomheden, derved kan opgørelsen af 

nettosalgsværdien være uhensigtsmæssig at benytte. 

39

Såfremt impairmenttesten viser, at aktivet har en lavere værdi end den regnskabsmæssige værdi, 

skal aktivet indregnes til genindvindingsværdien. Er enten nettosalgsværdien eller kapitalværdien 

højere end den regnskabsmæssige værdi, skal aktivet ikke reguleres. I tilfælde hvor kapitalværdien 

.  

                                                 
37 Afsnit 27.14 og 27.15 
38 Salg på markedsvilkår til tredjepart 
39 IFRS for SME 27.16 c 
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overstiger den regnskabsmæssige værdi, skal nettosalgsværdien ikke opgøres. Det er således ikke 

muligt at foretage opskrivning af aktivets værdi. 

Det er muligt at tilbageføre tidligere nedskrivninger, såfremt indikationerne på værdiforringelserne 

er forsvundet. Tilbageførelsen af nedskrivninger skal foretages over resultatopgørelsen. 

6.1.4 Vedligeholdelse og forbedringer 

Udgifter til vedligeholdelse skal omkostningsføres i det år, hvor vedligeholdelsen afholdes. 

IFRS for SME nævner ikke, hvorledes forbedringer af aktiver skal behandles, men på baggrund af 

IAS 16 kan forbedringer indregnes i aktivets kostpris, når det er sandsynligt, at det vil medføre 

forøgede økonomiske fordele, samt at det kan måles pålideligt40

6.1.5 Nedtagningsforpligtelser 

. Vi antager, at det samme er 

gældende under IFRS for SME, da standarden hverken tillader eller afskriver sig muligheden for at 

indregne forbedringer. 

Såfremt aktivet har omkostninger forbundet med nedtagelse, skal den forventede omkostning 

indregnes i kostprisen med en modpost på hensatte forpligtelser. Denne metode gør aktiverne 

højere, men hensatte forpligtelser stiger med et tilsvarende beløb.41

Således at forpligtelsen bliver indregnet samtidig med, at det indtræder. 

 

6.1.6 Noter og oplysninger 

Virksomheden skal i anvendt regnskabspraksis redegøre for de målegrundlag, der ligger til grundlag 

for den regnskabsmæssige værdi, samt hvilken afskrivningsmetode og periode, der anvendes inden 

for de forskellige materielle anlægsgrupper.  

Under IFRS for SME kræves noter indeholdende følgende punkter: 

Den regnskabsmæssige værdi primo, akkumulerede afskrivninger, akkumulerede nedskrivninger 

primo og ultimo 

Den regnskabsmæssige værdi primo og ultimo af følgende poster 

Tilkommende aktiver i året 

Afgang af aktiver i året 

Tilgange i året på grund af virksomhedssammenslutninger 

Overførsel af aktiver til investeringsejendomme 

Nedskrivninger foretaget i året 

                                                 
40 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder side 350. 
41 IFRS for SME 17.10 c 
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Afskrivninger i året 

Andre ændringer foretaget i året. 

Der er ikke krav om sammenligningsnote, idet de væsentligste oplysninger for det foregående 

regnskabsår er dækket af primooplysningerne. 

Desuden skal virksomhederne oplyse om værdien af pant der er givet i materielle anlægsaktiver, 

indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden (finansiel leasing), samt forpligtelser der vedrører 

materielle anlægsaktiver.   

6.2 Materielle anlægsaktiver i årsregnskabsloven 

6.2.1 Indregning og måling 

Da definitionen på materielle anlægsaktiver er den samme for årsregnskabsloven som for IFRS for 

SME, henviser vi til afsnittet for IFRS for SME, hvor vi har beskrevet definitionen. 

Ifølge årsregnskabsloven skal materielle anlægsaktiver først indregnes til kostpris, i kostprisen 

indgår ud over prisen omkostninger til opstilling og levering af aktivet. Det er ligeledes muligt at 

indregne finansielle omkostninger, der bliver oparbejdet under udarbejdelse af et aktiv. Der kan dog 

ikke aktiveres omkostninger til opstart af nye forretningsområder eller forretningssteder.  

Efterfølgende skal aktivet måles til amortiseret kostpris. 

Alternativt kan aktivet måles til dagsværdi, dette kræver dog, at opskrivningen foretages 

systematisk for alle aktiver inden for samme kategori, hermed menes der grunde, bygninger, 

produktionsanlæg, driftsmidler og inventar. Ved anvendelse af dagsværdi skal der fortages 

regelmæssige værdireguleringer. Opskrivningen skal ske til dagsværdi, hvis der eksisterer et aktivt 

marked. Hvis der ikke kan indhentes en tilnærmet salgsværdi, kan man vælge at anvende 

genanskaffelses- eller nettorealisationsværdien.  En opskrivning foretages over egenkapitalen og 

præsenteres som bundne reserver og kan ikke udloddes som udbytte eller formindskes på anden 

måde end ved en senere nedskrivning eller skrotning af aktivet. Der er krav til løbende revurdering 

af opskrivningen, og i et omfang der svarer til udsvingene i dagsværdien. 

6.2.2 Af- og nedskrivninger 

Inden aktivet indregnes i balancen, skal virksomheden vurdere scrapværdien for aktivet, denne kan i 

løbet af aktivets levetid kun reguleres nedad, og kun i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i 

den forventede restværdi eller anvendelse af aktivet42

                                                 
42 Lovbemærkning til § 43 i årsregnskabsloven 

.  
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Afskrivningerne skal foretages systematisk over aktivets forventede levetid. Der er ingen yderligere 

krav til metoden. 

Virksomheden er forpligtet til at foretage en nedskrivningstest, såfremt der er indikationer på, at 

aktivet har mistet værdi. I det tilfælde skal aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien.  

Da indikatorer på værdiforringelse stammer fra IFRS og dermed er identiske med disse, henviser vi 

til afsnittet omhandlede impairmenttest for IFRS for SME.  

Såfremt tidligere nedskrivninger ikke længere er aktuelle, er det muligt at tilbageføre disse via 

resultatopgørelsen. 

6.2.3 Vedligeholdelse og forbedringer 

Når virksomheden investerer i at forbedre et aktiv, er der mulighed for at aktivere omkostningerne, 

løbende omkostninger til vedligeholdelse skal omkostningsføres i året.  

6.2.4 Nedtagningsforpligtelser 

Såfremt aktivet har omkostninger forbundet med nedtagelse, skal den forventede omkostning 

indregnes i kostprisen med en modpost på hensatte forpligtelser. Denne metode gør aktiverne 

højere, men hensatte forpligtelser stiger med samme beløb. 

6.2.5 Noter og oplysninger 

Ifølge årsregnskabsloven skal virksomheder i klasse C og D udarbejde en anlægsnote, mens 

virksomheder i klasse B ikke behøver udarbejde anlægsnote. Anlægsnoten skal indeholde 

oplysninger om aktivernes kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger, for hver 

anlægsgruppe. Anlægsgrupperne er grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre 

anlæg, driftsmateriel og inventar og materielle anlægsaktiver under udførsel. 

Ifølge årsregnskabsloven skal virksomheder for regnskabsklasserne C og D oplyse den 

regnskabsmæssige værdi af indregnede anlægsaktiver, virksomheden ikke selv ejer43

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Årsregnskabsloven, §90 a 
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6.3 Sammenholdelse mellem IFRS for SME og årsregnskabsloven  

I gennemgangen af årsregnskabsloven og IFRS for SME har vi identificeret tre væsentlige forskelle 

mellem IFRS for SME-standarden og årsregnskabsloven.  
 IFRS for SME Årsregnskabsloven 
Indregning Kostpris Kostpris 
Måling Amortiseret kostpris Amortiseret kostpris 
Afskrivningsmetode Lineært, saldometode eller 

produktionsmetoden over aktivets 
levetid 

Systematisk over aktivets levetid 

Revurdering af scrapværdi og 
afskrivningsperiode 

Mulighed for årlig revurdering Nej 

Krav om impairmenttest Årlig vurdering af indikation på 
værdiforringelse 

Kun i tilfælde af indikation på 
værdiforringelse 

Vedligeholdelse  Omkostningsføres Omkostningsføres 
Forbedring Fremgår ikke tydeligt i standarden Aktiveres 
Tilbageførsel af nedskrivninger Via resultatopgørelsen Via resultatopgørelsen 
Noter Mange noter Færre noter 
 

De tre væsentligste forskelle er målingen af materielle anlægsaktiver, muligheden for revurderingen 

af scrapværdi og afskrivningsperiode samt tilbageførelsen af nedskrivninger. 

6.3.1 Måling af materielle aktiver 

I IFRS for SME er det kun muligt at måle aktiver til kostpris. Det er en fordel, at denne værdi er 

simpel at opgøre præcist, men kan være mindre retvisende vedrørende værdien af virksomheden på 

statusdagen. 

Aktiver skal efter årsregnskabsloven som hovedregel måles til kostpris og som undtagelse til 

dagsværdi. Muligheden for at indregne aktiver til dagsværdi er med til at give det mest retvisende 

billede af virksomhedens værdi på statusdagen, såfremt dagsværdien kan opgørs pålideligt. 

Indregningen af aktiver til dagsværdi kan gøres på følgende tre måder ud fra dagsværdihierarkiet. 

Hvis det er muligt, skal man benytte første mulighed, hvis det ikke er muligt to og tre. 

Officielle priser fra et aktivt marked, hvor der er identiske aktiver. 

Observerbare input for aktivet 

Direkte via kurser 

Indirekte via afledte kurser, som ikke er på niveau et 

Input til måling af aktivet (ikke observerbare input). 

Desuden skal det bemærkes, at investorer ønsker, at materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris. 

Dette skyldes, at materielle anlægsaktiver ofte indgår i forbindelse med andre og derfor svært at 

opgøre dagsværdien for et aktiv alene.44

                                                 
44 Historisk kostpris vs. dagsværdi RR.2009.12.0012 
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Virksomhedens mulighed for at fremstille årsregnskabet mest retvisende stiger, når det er muligt at 

måle aktiverne til dagsværdi. Det er specielt relevant for bygninger, der over levetiden kan stige 

meget, og der vil, hvis den indregnes til kostpris, være en stor forskel mellem den 

regnskabsmæssige værdi og den reelle værdi, som virksomheden råder over.  

Det kan være en ressourcekrævende proces at foretage en årlig vurdering af aktiver, dog vurderer vi, 

at det ofte bliver gjort alligevel, og såfremt man i årsregnskabsloven vælger at måle aktivet til 

dagsværdi, er det ikke muligt at ændre metode efterfølgende.  

IFRS for SMEs metode, hvor der kun er mulighed for at benytte amortiseret kostpris, er en mere 

konservativ indstilling til måling af aktivers værdi, men den metode investorer foretrækker.   

Ifølge Jan-Christian Nilsen, E&S, har flere virksomheder, selv små virksomheder, brugte 

muligheden for at indregne aktiver til dagsværdi45

6.3.2 Revurdering af scrapværdi og afskrivningsperiode 

. Den mulighed vil forsvinde ved overgangen til 

IFRS for SME, og hvis selv små virksomheder har mulighed for at opgøre dagsværdien af deres 

aktiver sandsynligt, må vi antage, at processen ikke er så ressourcekrævende.  

I IFRS for SME er det muligt at revurdere scrapværdien både op og ned i forbindelse med ændret 

brug af aktivet. Vi vurderer, at dette vil medvirke til at give et mere retvisende billede, det vil dog 

være på bekostning af et brud på konsistensreglen i begrebsrammen. Man bør derfor fortage en 

vurdering af, om det er et retvisende billede eller konsistensreglen, man ønsker at opfylde. Inden 

ændringen bør virksomheden vurdere, hvorvidt det er medvirkende til at give et mere retvisende 

billede, end den omkostning der er forbundet ved brud på konsistensreglen.  

Vi vurderer desuden, at det vil være sjældent, virksomheden vil benytte sig af muligheden for at 

ændre scrapværdien og afskrivningsperioden. Dette skyldes, at det kan være en meget 

ressourcekrævende proces at opgøre den nye scrapværdi og det vil sjældent have en væsentlig 

betydning for at give et mere retvisende billede. Hvorfor virksomhederne sandsynligvis fastholder 

både afskrivningsperiode og scrapværdi, såfremt det ikke giver et væsentligt andet billede af 

virksomhedens finansielle stilling.  

I årsregnskabsloven er det kun muligt at revurdere scrapværdien nedad, hvilket gør det muligt at 

foretage yderligere afskrivninger, såfremt dette vurderes nødvendigt. Men skulle virksomhedens 

brugte aktiver omsættes til en højere værdi end først antaget, er det ikke muligt at regulere 

scrapværdien opad. Dette kan betyde, at aktiverne er undervurderet i regnskabet, men vi vurderer, at 

det sjældent er væsentlige beløbsstørrelser, der vil blive reguleret for. 

                                                 
45 Regulators perspective, svar til ISAB fra E&S af Jan-Christian Nilsen 
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Det er en fordel for regnskabsbrugere og virksomheden, at værdiansættelsen af aktivet er så 

retvisende som muligt, hvilket vil opnås i IFRS for SME. Vi vurderer dog, at det vil være sjældent, 

at virksomheden vil udnytte muligheden for at revurdere aktivets scrapværdi, da det er en 

ressourcekrævende proces at opgøre en ny scrapværdi, der er retvisende. 

6.4 Delkonklusion – Materielle anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige behandling af målingen af materielle anlægsaktiver giver det mest 

retvisende billede under årsregnskabsloven, da man under IFRS for SME ikke kan måle materielle 

anlægsaktiver til dagsværdi, og der kan derfor opstå store skjulte reserver i virksomheden.  

IFRS for SMEs måling af materielle anlægsaktiver er mere forsigtig, hvilket kan være en fordel for 

virksomheder specielt i økonomiske ustabile perioder, hvor værdien af aktiver falder hurtigt, og der 

vil være en stor forskel på dagsværdien primo og ultimo året. IFRS for SME efterlever dog den 

regnskabspraksis som flest investorer efterspørger, at materielle anlægsaktiver måles til kostpris. 

Den regnskabsmæssige behandling efter IFRS for SME må, alt andet lige, antages at være mest 

foretrukket af virksomhederne. 

Muligheden for under IFRS for SME at revurdere scrapværdier og afskrivningsperioder er et brud 

på konsistensreglen, som er en af de supplerende egenskaber i begrebsrammen. Såfremt 

virksomhederne ofte foretager ændringer i scrapværdien, skal det vurderes, hvorvidt et retvisende 

billede er vigtigere end konsistensen. Der vil sjældent være tale om væsentlige ændringer i 

scrapværdier og afskrivningsperioder, og hvis det ikke giver et forkert billede af virksomhedens 

finansielle stilling, er det vores vurdering, at virksomhederne sjældent vil benytte sig af muligheden. 

Vi vurderer, at IFRS for SME vil medvirke til at give virksomhederne et mere retvisende billede af 

deres aktiver, end der er mulighed for ved anvendelse af årsregnskabsloven. Dette skyldes, at der 

løbende er mulighed for revurdere scrapværdier og afskrivningsperioder. Vi mener dog, at IFRS for 

SME er en mere ressourcekrævende standard.  

Notekravene i forbindelse med IFRS for SME vurderer vi giver et højere præsentationsniveau, da 

regnskabsbrugerne får en mere brugbar information, som virksomheden ikke bruger ressourcer på at 

fremskaffe. Vi mener dog også, at, da IFRS for SME ikke skelner imellem regnskabsklasserne, 

nogle af de mindre regnskabsklasser vil formentligt skulle informere om mere, end hvad der er 

nyttemæssigt relevant for dem. På den anden side vil andre virksomheder formentlig få en 

nytteværdi ud af de højere notekrav.  
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7. Andre immaterielle anlægsaktiver end goodwill 

Der er mange virksomheder, der har væsentlige omkostninger til udvikling og forskning samt 

omkostninger til andre internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver. Den regnskabsmæssige 

behandling af immaterielle anlægsaktiver er anderledes på flere punkter mellem årsregnskabsloven 

og IFRS for SME. 

Vi vil i dette afsnit redegøre for de regnskabsmæssige behandlinger af regnskabsposten under 

årsregnskabsloven og IFRS for SME samt foretage en analyse af de konsekvenser forskellene 

medfører. 

7.1 Immaterielle anlægsaktiver efter IFRS for SME 

7.1.1 Indregning og måling 

Et immaterielt anlægsaktiv defineres som et ikke-finansielt aktiv uden fysisk substans, der 

overholder et af følgende punkter46

kan adskilles, hvilket betyder, at det kan udskilles fra virksomheden og sælges separat 

: 

det vedrører kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse rettigheder kan udskilles 

fra virksomheden eller ej. 

Alle immaterielle anlægsaktiver skal indregnes til kostpris. I kostprisen indgår direkte omkostninger 

forbundet med købet samt omkostninger forbundet med ibrugtagelsen af aktivet. 

Et immaterielt anlægsaktiv kan indregnes i balancen, såfremt der forventes fremtidige økonomiske 

fordele af aktivet, at det kan måles pålideligt, og at det ikke er internt oparbejdet. 

Hvis det immaterielle aktiv fremskaffes i forbindelse med virksomhedssammenslutning, skal aktivet 

indregnes til dagsværdi. 

Efter første indregning skal aktiverne måles til amortiseret kostpris.  

Der er i IFRS for SME en række poster, som ikke kan klassificeres som immaterielle anlægsaktiver, 

disse poster er:47

Internt oparbejdet mærke, logo, kundelister 

 

Opstartsomkostninger 

Uddannelse 

Reklamer 

Flytning eller omstrukturering af virksomheden 

Internt oparbejdet goodwill. 

                                                 
46 IFRS for SME 18.2 
47 IFRS for SME 18.15 
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IFRS for SME tillader, at virksomheden periodiser omkostningerne til ovenstående aktiviteter, 

således at de udgiftsføres i det år, som de tilhører48

7.1.2 Af- og nedskrivninger 

. 

Før indregningen af aktivet skal virksomheden opgøre den forventede levetid for aktivet, kan 

virksomheden ikke angive en forventet levetid, skal aktivet afskrives over ti år49

Scrapværdien vil som udgangspunkt altid være nul, medmindre at der er en bindende aftale med en 

tredjemand om køb af det immaterielle aktiv efter endt levetid, eller at der er et marked for 

aktivet.

. Der er derudover 

ingen krav, til længden af afskrivningsperioden. Det er muligt at tolke på, hvorvidt kravet om, at 

immaterielle anlægsaktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre en forventet levetid, kan afskrives i en 

periode over ti år. Eller om dette betyder, at det ikke vil være muligt at afskrive immaterielle 

anlægsaktiver over en periode, der overskrider ti år.  

50

Afskrivninger skal foretages systematisk over aktivets forventede levetid. Afskrivningsmetoden skal 

afspejle værdiforringelsen af aktivet, såfremt virksomheden ikke kan opgøre en afskrivningsmetode, 

der er retvisende for aktivets brug, skal afskrivningerne foretages lineært.

 Dette vil sandsynligvis sjældent være tilfældet, og alt andet lige må det antages, at 

virksomhedens immaterielle anlægsaktiver alle har en scrapværdi på nul.  

51

Såfremt det immaterielle aktiv ændrer anvendelse i virksomheden, er der mulighed for at revurdere 

både afskrivningsperiode og scrapværdi. Skulle virksomheden ændre på en af disse parameter, skal 

det oplyses som en ændring i regnskabsmæssigt skøn under anvendt regnskabspraksis.  

 

Der er under IFRS for SME krav om en årlig vurdering af indikationer på værdiforringelse. 

Indikationerne for værdiforringelse er gennemgået under materielle anlægsaktiver, hvortil der 

henvises.  

Impairmenttesten af immaterielle anlægsaktiver udføres, ligesom impairmenttesten for materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikation på værdiforringelse. Impairmenttesten udføres ved en 

opgørelse via nettosalgsmetoden eller kapitalværdimetoden, og er genindvindigsværdien lavere end 

den regnskabsmæssige værdi, skal aktivet nedskrives. For immaterielle anlægsaktiver vil det ofte 

være nødvendigt at foretage impairmenttesten på de CGU'er det immaterielle anlægsaktiv er 

tilknyttet, da det sjældent kan genere pengestrømme alene. 
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7.1.3 Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Efter IFRS for SME er det ikke muligt at aktivere forskning og udviklingsomkostninger.52

Den regnskabsmæssige behandling af posten skyldes, at udvikling og forskning ikke overholder 

definitionen på et aktiv, da det ikke er sikkert, at virksomhedens forskning eller udvikling er 

medvirkende til fremtidige økonomiske fordele, er det ikke muligt at aktivere omkostningerne.  

 De skal 

udgiftsføres i det år, virksomheden afholder omkostningen. 

Det kan ligeledes være en diskussion om, hvorvidt det er muligt at opgøre kostprisen pålideligt for 

et forsknings- og udviklingsprojekt, som firmaet selv udfører.   

7.1.4 Noter 

I anvendt regnskabspraksis skal virksomheden redegøre for de målegrundlag, der ligger til grund for 

den regnskabsmæssige værdi, samt afskrivningsmetode og periode for de immaterielle aktiver. 

I IFRS for SME er der krav om følgende noter vedrørende immaterielle anlægsaktiver andet end 

goodwill: 

Den regnskabsmæssige værdi primo, akkumulerede afskrivninger, akkumulerede nedskrivninger 

primo og ultimo 

Den regnskabsmæssige værdi primo og ultimo af følgende poster 

Tilkommende aktiver i året 

Afgang af aktiver i året 

Tilgange i året på grund af virksomhedssammenslutninger 

Overførsel af aktiver til investeringsejendomme 

Nedskrivninger foretaget i året 

Afskrivninger i året 

Andre ændringer. 

Derudover skal virksomheden give en beskrivelse for alle enkelte immaterielle anlægsaktiver, der er 

væsentlige for virksomheden. Redegørelsen skal oplyse om den regnskabsmæssige værdi samt hvor 

lang tid der er tilbage af aktivets forventede levetid. 

I tilfælde af at virksomheden har immaterielle anlægsaktiver, der er støttet af det offentlige, skal 

virksomheden oplyse om den dagsværdi, hvortil aktivet blev indregnet, samt hvad den 

regnskabsmæssige værdi er ultimo året. 
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Såfremt virksomheden har pantsat eller ikke ejer et indregnet immaterielt anlægsaktiv, skal den 

regnskabsmæssige værdi af aktivet oplyses. Det samme gør sig gældende, såfremt der er 

forpligtelser forbundet med nogen af de immaterielle anlægsaktiver. 

Hvis virksomheden har haft udgifter til forskning eller udvikling i året, skal virksomheden oplyse 

det beløb, der er blevet udgiftsført i resultatopgørelsen i løbet af regnskabsåret. 

Der er ikke krav om sammenligningsnote, idet de væsentligste oplysninger for det foregående 

regnskabsår er dækket af primooplysningerne. 

7.2 Andre immaterielle anlægsaktiver end goodwill i årsregnskabsloven 

7.2.1 Indregning og måling 

Årsregnskabsloven indeholder ikke en definition på et immaterielt anlægsaktiv, hvorfor der under 

anvendelse af årsregnskabsloven tages udgangspunkt i definitionen i IAS 38, der definerer et 

immaterielt anlægsaktiv som et identificerbart ikke-finansielt aktiv uden fysisk substans. 

Virksomheden kan indregne aktivet, såfremt der forventes fremtidige pengestrømme fra aktivet, 

samt at aktivet står til rådighed for virksomheden, og prisen kan fastsættes nøjagtigt.  

Ved første indregning skal de immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris, for virksomheder i 

regnskabsklasse C og D skal de indirekte omkostninger ligeledes medregnes i kostprisen, for øvrige 

klasser er dette en valgmulighed. 

Efter første indregning måles aktivet til amortiseret kostpris.  

For virksomheder i regnskabsklasse B og C mellemstor, er det muligt at indregne internt 

oparbejdede immaterielle anlægsaktiver i balancen, det er derimod et krav, at det indregnes, såfremt 

det ikke vil give et retvisende billede, hvis de holdes ude af balancen. Reglen gælder for 

immaterielle anlægsaktiver som patenter, koncessioner, varemærker og lignede.  

For virksomheder i klasse C stor og D er det kun internt oparbejdede udviklingsomkostninger, der 

kan indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Uddannelse, reklamer, omstrukturering med mere 

kan ikke indregnes som immaterielle anlægsaktiver, da disse ikke overholder kravene til indregning 

efter EU-direktiverne53

7.2.2 Af og nedskrivninger 

, det er derimod muligt at periodisere omkostninger, således at de 

omkostningsføres i det år, de vedrører. 

Der kan påbegyndes afskrivninger på aktivet, når aktivet er klar til brug. De immaterielle 

anlægsaktiver skal afskrives over den forventede levetid, dog kun yderst sjældent i en periode over 
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tyve år. Afskrivningerne skal foretages systematisk over den forventede levetid, og der skal i 

afskrivningerne tages højde for scrapværdien. 

Såfremt levetiden vurderes at være mere end fem år, skal der jævnfør § 53 stk. 2, pkt. 1 b 

udarbejdes en fyldestgørende redegørelse for, hvorfor virksomheden forventer en længere levetid, 

redegørelsen skal fremstå i noterne til årsregnskabet.  

Såfremt det retvisende billede bliver mindre retvisende er det muligt, undtagelsesvis, at aktivets 

levetid vurderes til at være mere end tyve år med henvisning til § 11 stk. 3. En sådan fravigelse skal 

begrundes i noterne, og der skal oplyses, om hvilke betydninger, helst med beløbsangivelser, 

overskridelsen af en forventet levetid på tyve år har betydet for virksomhedens resultat og balance. 

Der skal, hvis der er indikationer på værdiforringelse af aktivet, foretages en nedskrivningstest, og 

aktivet skal nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. 

7.2.3 Forskning og udviklingsomkostninger 

Under årsregnskabsloven skal virksomheder i regnskabsklasse C stor og D indregne 

udviklingsprojekter, hvis de opfylder kriterierne for indregning. Udviklingsaktiver er kendetegnet 

ved, at virksomheden bevæger sig i kendt terræn. Virksomheder i regnskabsklasse B og C mellem 

kan vælge at indregne udviklingsomkostninger, men dette er ikke et krav.  

I kostpriserne skal virksomheder i klasse C stor og klasse D indregne indirekte omkostninger, de 

kan desuden vælge at indregne renteomkostninger forbundet med udviklingsperioden. 

Da det ikke er muligt at indregne forskningsomkostninger, er det vigtigt, at virksomheden kan 

opgøre, hvornår man overgår fra forskning til udviklingsomkostninger. Såfremt denne opgørelse 

ikke kan foretages, skal alle omkostningerne udgiftsføres. Det kan til tider være meget svært at 

opgøre, hvornår der er tale om forskning og hvornår der er tale om udvikling. Dette har betydet, at 

nogle virksomheder vælger at udgiftsføre alle omkostninger, for eksempel oplyser Novo Nordisk i 

deres årsrapport, at de udgiftsfører alle deres udviklingsprojekter med den begrundelse, at der i 

forbindelse med deres udvikling af nye produkter er væsentlige risici, og de vurderer derfor ikke, at 

de opfylder kravene til at aktivere omkostningerne54

Udviklingsomkostninger behandles regnskabsmæssigt på samme måde som øvrige immaterielle 

anlægsaktiver under årsregnskabsloven. 

. 

7.2.4 Noter og oplysninger 

Ifølge årsregnskabsloven skal virksomheder i klasse C og D udarbejde en anlægsnote for 

immaterielle anlægsaktiver, mens virksomheder i klasse B ikke behøver at udarbejde en anlægsnote. 
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Noten skal indeholde oplysninger om aktivernes kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger 

for hver anlægsgruppe. Anlægsgrupperne under årsregnskabsloven er færdiggjorte 

udviklingsprojekter herunder erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker mm., 

goodwill og udviklingsprojekter.   

Virksomheder for regnskabsklasserne C og D skal oplyse den regnskabsmæssige værdi af 

indregnede anlægsaktiver, virksomheden ikke selv ejer.  

I det tilfælde at immaterielle anlægsaktiver afskrives i en periode over fem år, skal der ligeledes 

redegøres for dette i noten. 

7.3 Sammenholdelse mellem IFRS for SME og årsregnskabsloven 

I gennemgangen af IFRS for SME og årsregnskabsloven har vi identificeret tre væsentlige forskelle 

mellem IFRS for SME og årsregnskabsloven. 
 IFRS for SME Årsregnskabsloven 
Indregning Kostpris Kostpris 
Måling Amortiseret kostpris Amortiseret kostpris 
Afskrivningsperiode Ubegrænset, kan den ikke opgøres 

pålideligt, afskrives over 10 år 
Maksimalt over 20 år, men krav om 
yderligere oplysninger hvis den 
overskrider fem år 

Afskrivningsmetode Afspejle værdiforringelse, ellers 
lineært 

Systematisk over levetiden 

Revurdering af scrapværdi Årlig muligt, men er oftest nul Nej 
Impairmenttest Årlig vurdering af indikation på 

værdiforringelse 
Kun i tilfælde af indikation på 
værdiforringelse 

Forskningsomkostninger Kan ikke indregnes Kan ikke indregnes 
Udviklingsomkostninger Kan ikke indregnes Kan indregnes 
Internt oparbejdet Kan ikke indregnes Kan indregnes virksomheder efter 

klasse B og C mellem 
Noter Mange Færre 
 

De tre væsentligste forskelle er fastsættelse af afskrivningsperioden, muligheden for at aktivere 

udviklingsomkostninger samt muligheden for aktivering af internt oparbejdet aktiver.  

7.3.1 Afskrivningsperiode 

Ifølge IFRS for SME er der ingen øvre grænse for afskrivningsperioden for immaterielle 

anlægsaktiver, dog skal aktivet afskrives over ti år, medmindre det ikke er muligt for virksomheden 

at fastlægge en plausibel levetid. Formuleringen i IFRS for SME kan lægges til grund for tolkning 

af, hvorvidt det overhovedet er muligt at foretage afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver over 

ti år. Der er ikke i standarden formuleret et krav om en maksimal afskrivningsperiode på ti år, men 

vi vurderer, at en afskrivningsperiode over ti år i regnskaber aflagt efter IFRS for SME skal 
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begrundes udførligt i regnskabet, men at vi ellers ikke forudsætter, at standarden kræver, at alle 

immaterielle anlægsaktiver afskrives over en periode, der maksimalt udgør ti år.  

Efter årsregnskabsloven er det kun i yderst sjældne tilfælde muligt at afskrive immaterielle 

anlægsaktiver over tyve år, og hvis de immaterielle anlægsaktiver afskrives over mere end fem år, 

skal virksomheden oplyse om de forhold, der er gældende for, at aktivet har en værdi, der løber over 

fem år, samt den påvirkning den lange afskrivningsperiode har på regnskabet, der er således 

væsentligt strammere regler for afskrivningsperioderne under årsregnskabsloven end under IFRS 

for SME. 

Vi har for at anskue behovet for længere afskrivningsperioder gennemgået de seneste aflagte 

årsrapporter for selskaberne i C20 indekset pr. 1. september 2010. Af de tyve selskaber har seks 

immaterielle anlægsaktiver med en afskrivningsperiode på over tyve år. De seks selskaber er 

Carlsberg, Danisco, Danske Bank, FLSmidth & CO., H. Lundbeck og NKT Holdning. Af disse har 

kun FLSmidth & CO. et immaterielt aktiv, der havde en forventet levetid på over tyve år. I 

regnskabet blev kunderelationer afskrevet over 30 år. De resterende fem selskaber har immaterielle 

anlægsaktiver med ubestemt afskrivningsperiode, i de fleste tilfælde var der tale om varemærker, 

hvor selskaberne ikke kan opgøre en plausibel levetid, og selskaberne foretager derfor en årlig 

vurdering af værdiansættelsen. Under IFRS for SME kan der ikke vælges en ubestemt 

afskrivningsperiode, og selskaberne vil i det tilfælde skulle afskrive deres varemærker over ti år. 

Dette kan virke som en kort periode, eftersom en del varemærker ikke mister værdi, hvorfor den 

regnskabsmæssige håndtering efter IFRS for SME eller årsregnskabsloven ikke er retvisende. I det 

tilfælde det immaterielle anlægsaktiv er væsentligt, vil det medføre, at regnskaberne ikke giver et 

retvisende billede af virksomhedens situation, hvilket er en af de kvalitative egenskaber, et regnskab 

skal overholde. 

På baggrund af den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver i C20 selskaberne, 

må det vurderes forholdsvis sjældent, at der er behov for længere afskrivningsperioder, hvor 

aktivernes levetid er opgjort, men derimod må det, alt andet lige, give et mere retvisende billede, at 

virksomhederne har mulighed for at vurdere aktivernes levetid til over tyve år, uden at der kræves 

yderligere oplysning om årsagen. 

Vi vurderer, at der ved implementeringen af IFRS for SME reelt er tale om en lempelse af 

afskrivningsreglerne i forhold til reglerne efter årsregnskabsloven, og dette kan være med til at give 

et mere retvisende billede af virksomhedens immaterielle aktiver, skulle der være behov for længere 

afskrivningsperioder, og hvis aktivet er væsentligt. 

IFRS for SME giver, ligesom under materielle anlægsaktiver mulighed for en årlig vurdering af 

scrapværdi og afskrivningsperioder, som må antages at have begrænset anvendelse under 

immaterielle anlægsaktiver, da der sjældent er et aktivt marked for de immaterielle aktiver, samtidig 
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med at standarden selv oplyser, at scrapværdien på immaterielle anlægsaktiver som udgangspunkt 

er nul.55

 

 

7.3.2 Udviklingsomkostninger 

Under IFRS for SME er det ikke muligt at aktivere omkostninger forbundet med udvikling, dette 

skyldes, at et aktiv, jævnfør definitionen, skal frembringe fremtidig økonomiske fordele56

Denne regnskabsmæssige behandling sikrer, at der ikke er aktiver i balancen, der ikke i fremtiden 

vil genere pengestrømme, men den regnskabsmæssige behandling betyder samtidigt, at 

virksomheden oparbejder et aktiv, der ikke fremgår af balancen. I nogen tilfælde vil dette betyde, at 

selskabet ikke giver et retvisende billede i forbindelse med aflæggelse af årsrapport. Det er specielt 

væsentligt i medicinalvirksomheder, it-virksomheder og andre virksomheder, der bruger mange 

ressourcer på at udvikle produkter. 

. I 

forbindelse med udvikling af aktiver er de fremtidige økonomiske fordele ikke sikre, og 

udviklingsprojekter kan dermed ikke defineres som et aktiv. 

Det faktum, at udviklingsomkostninger ikke aktiveres, betyder, at matchingprincippet ikke 

overholdes, da der udgiftsføres omkostninger i året, mens indtægten kommer i efterfølgende år. Da 

IFRS for SME er formueorienteret, spiller matchingprincippet en sekundær rolle, mens 

værdiansættelsen af balancen er i centrum, hvilket også fremgår af denne regnskabspraksis. Det kan 

i denne situation have den bivirkning, at virksomheden udgiftsfører omkostninger, der er med til at 

generere mange fremtidige pengestrømme, og dermed får virksomheden et meget dårligt resultat de 

år, hvor udviklingen foretages, og meget store positivt resultater i de år, hvor omsætningen stiger på 

baggrund af det immaterielle aktiv, der ikke er indregnet i balancen, og balancen er dermed ikke 

fuldstændig.   

Vi mener, at det specielt er den kvalitative egenskab vedrørende forsigtighed, der bevirker, at det 

ikke er muligt at indregne udviklingsprojekter. Samtidig vurderer vi, fordi det kan være en 

ressourcekrævende proces for virksomhederne at opgøre, hvornår man går fra forskning til 

udvikling, har IASB sandsynligvis prøvet at lette den ressourcekrævende proces og dermed afvist 

muligheden for at kunne indregne udviklingsprojekterne, således at virksomhederne ikke skal 

foretage vurderingen om, hvorvidt der er tale om forskning eller udvikling. 

At det er en ressourcekrævende proces at vurdere, hvorvidt der er tale om forskning eller udvikling, 

kan underbygges af, at en stor virksomhed som Novo Nordisk ikke aktiverer omkostningerne til 

udvikling, og i det tilfælde en stor virksomhed har svært ved at foretage en plausibel vurdering af, 
                                                 
55 IFRS for SME 18.23 
56 IFRS for SME 18.4 
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hvorvidt der er tale om forskning eller udvikling, vil mindre virksomheder, alt andet lige, have 

endnu sværere ved at opgøre det præcist, hvorfor det vurderes mest korrekt at fraskrive 

virksomhederne muligheden for at aktivere omkostningerne. 

I årsregnskabsloven er det muligt at indregne udviklingsomkostninger, hvis det er muligt for 

virksomheden at skelne mellem udviklingsomkostninger og forskning. Vi vurderer, at det er med til 

at give et mest retvisende billede af virksomheden, i givet fald bliver deres udviklingsomkostninger 

indregnet i balancen. Skulle det, når virksomheden har færdigudviklet aktivet, vise sig, at aktivet 

ikke er med til at genere pengestrømme, skal virksomheden nedskrive aktivet. Det er derimod ikke 

muligt at aktivere allerede udgiftsførte omkostninger, hvis et aktiv, der er udgiftsført, viser sig at 

genere pengestrømme.  

Det er kun virksomheder i C stor, der har pligt til at indregne udviklingsprojekter i regnskabet, mens 

virksomheder i klasse B og C mellem frivilligt kan vælge, hvorvidt de ønsker at indregne 

udviklingsprojekter. Denne regnskabspraksis, mener vi, skyldes, at de ressourcer, der skal bruges, 

samt de kvalifikationer hos medarbejderne der skal bruges for at foretage en præcis vurdering af, 

hvornår der er tale om udvikling, og hvornår der er tale om forskning, har de mindre virksomheder 

ikke.  

7.3.3 Internt oparbejdet immaterielt aktiv 

Det er efter IFRS for SME ikke tilladt at indregne nogen former for internt oparbejdet immaterielle 

aktiver, hvorimod det under årsregnskabsloven er muligt for virksomheder der aflægger regnskab 

efter klasse B og C mellem at indregne internt oparbejdet patenter, koncessioner, varemærker og 

lignende.  

Argumenterne for og imod er i store træk de sammen som de argumenter der er fremsat under 

udviklingsomkostninger. 

Forbuddet mod indregningen efter IFRS for SME, vil betyde, at virksomhedens oparbejdede 

værdier ikke fremgår af regnskabet, samtidig med at matchingprincippet ikke bliver overholdt, da 

omkostninger der resultere i fremtidige pengestrømme udgiftsføres i det år omkostningerne er 

afholdt, og ikke det år omsætningen vedrører.  

Det kan dog oftest være svært at værdiansætte egne oparbejdet aktiver, hvorfor det 

ressourcemæssigt vil være en forbedring for virksomhederne.  

Det er vores vurdering, at det vil lette den administrative byrde for virksomheden, men at det vil 

have en væsentlig betydning for flere virksomheders regnskaber.  



Side 50 af 85 
 

7.3.4 Delkonklusion - immaterielle anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige behandling af afskrivningerne af immaterielle anlægsaktiver er en lempelse 

ved implementering af IFRS for SME frem for årsregnskabsloven, hvis man ser på 

ressourcebehovet i virksomheden i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Dette skyldes, at der 

ikke længere er en regel om, at afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver ikke kan overskride 

tyve år. Lempelsen er medvirkende til at give virksomheder, der har aktiver, der har en forventet 

levetid over tyve år, et mere retvisende billede af deres aktiver samt af deres afskrivninger. 

Det skal dog bemærkes, at der i vores gennemgang af C20 selskabernes regnskaber kun blev 

identificeret et selskab med én gruppe immaterielle aktiver med en fast forventet levetid over tyve 

år, og på baggrund af dette må det vurderes, at det er meget sjældent, at virksomhederne vil benytte 

sig af mulighederne for længere afskrivningsperioder. 

Den regnskabsmæssige behandling af afskrivningerne vil have den store regnskabsmæssige 

betydning for virksomhederne, men alt andet lige, vurderer vi, at har virksomhederne et større 

frirum til at fastsætte afskrivningsperioden, vil dette medvirke til at give et mere retvisende billede. 

Da det under IFRS for SME ikke er muligt at aktivere omkostningerne i forbindelse med 

udviklingsprojekter samt omkostninger til egne oparbejdede immaterielle aktiver, mener vi, at den 

regnskabsmæssige behandling af udviklingsprojekter under årsregnskabsloven er med til at give det 

mest retvisende billede af virksomhedernes udviklingsprojekter og dermed balance. Dette skyldes, 

at virksomhederne under IFRS for SME får oparbejdet skjulte aktiver, der vil være med til at genere 

fremtidige pengestrømme, men ikke vil fremgå af balancen.  

Ved implementeringen af IFRS for SME bør virksomheder, der har flere udviklingsprojekter, bruge 

ledelsesberetningen til at fortælle regnskabsbruger om de udviklingsprojekter, virksomheder har 

eller er i gang med at gennemføre, og deri sandsynligvis også oplyse den forventede indtjening på 

udviklingsprojektet, således at regnskabsbrugerne får muligheden for at forholde sig til 

informationerne. Vi mener, at den regnskabsmæssige håndtering af udviklingsomkostninger er en 

svaghed for IFRS for SME, da værdiansættelsen af balancen ikke er fuldstændig. Derimod har 

IASB frataget virksomhederne en stor arbejdsbyrde i at skulle opgøre, hvornår der er tale om 

henholdsvis forskning og udvikling. 

I det tilfælde IFRS for SME implementeres i Danmark, vil vi anbefale, at virksomhederne i deres 

ledelsesberetning oplyser om de udviklingsprojekter, virksomheden har, samt hvordan de medvirker 

til at genere pengestrømme, da notekravene i IFRS for SME kun skal oplyse, om hvilken forskning 

og udvikling der er udgiftsført i året. Får virksomhederne dette indarbejdet i deres årsrapporter, vil 

de manglende udviklingsprojekter i balancen stadig blive oplyst til regnskabsbruger, der vil kunne 

forholde sig til det.  
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Ændringerne af den regnskabsmæssige behandling af afskrivningerne vurderer vi vil have en 

mindre betydning for de fleste virksomheder. 

Vi vurderer, at præsentationsniveauet er højere for IFRS for SME end for regnskaber aflagt efter 

årsregnskabsloven, da øgede notekrav er relevante for regnskabsbruger. 
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8. Finansielle instrumenter 

Den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter vil have stor påvirkning på de fleste 

selskaber i Danmark, da den indeholder den regnskabsmæssige behandling af likvider, debitorer, 

kreditorer med mere, som de fleste virksomheder har. Da de danske virksomheder med IFRS for 

SME får mulighed for at blive mere internationale, vurderer vi, at de i højere grad vil benytte sig af 

muligheden for at sikre transaktioner med afledte finansielle instrumenter, hvorfor dette emne også 

er medtaget i afsnittet.  

Vi vil i afsnittet gennemgå regnskabspraksis efter IFRS for SME og årsregnskabsloven samt 

foretage en analyse af de konsekvenser, forskellene mellem de to har for virksomhederne. 

8.1 Finansielle instrumenter efter IFRS for SME 

Ifølge IFRS for SME har virksomhederne mulighed for at vælge at behandle finansielle 

instrumenter enten efter IFRS for SME ifølge kapitlerne 11 og 12, eller ved anvendelse af IAS 39. 

Det er vores opfattelse, at de fleste virksomheder i det segment, som kan anvende standarden, vil 

følge IFRS for SME på området. Samtidig vurderer vi, at de fleste virksomheder vil minimere deres 

ressourceforbrug ved at aflægge efter IFRS for SME frem for efter IAS 39, og vi vurderer, at det 

sjældent vil have betydning for et retvisende billede da regnskabsbrugernes informationsbehov er 

mindre for virksomheder, der kan anvende IFRS for SME end de virksomheder, der anvender fuld 

IFRS. Vi har i vores opgave taget udgangspunkt i IFRS for SME og jævnfør vores afgrænsning 

afholdt os fra gennemgang af regnskabspraksis og konsekvenser ved anvendelse af IAS 39. 

8.1.1 Basis finansielle instrumenter 

IFRS for SME har to grupper af finansielle instrumenter, basis og andre finansielle instrumenter. Da 

flere af forholdende er de samme, vil de to grupper blive behandlet sammen.  

Alle basis finansielle instrumenter skal overholde følgende punkter: 

Der skal afregnes et fast beløb, en fast rente over levetiden, eller en variabelrente over levetiden, 

som kan afstemmes til ekstern variabel rente, eller en blanding mellem en fast og variabel rente, 

f.eks. CIBOR + 3 %, begge rentesatser skal være positive 

Der er ingen bestemmelser i kontrakten, der gør, at indehaveren kan miste hovedstolen 

Der er ingen bestemmelser i kontrakten, der grundet fremtidige hændelser gør, at debitor ikke må 

afdrage, ekstraordinært på gælden, eller at kreditor ikke må tillade yderligere lån 

Der er ingen betingede forrentninger eller tilbagebetalingsbestemmelser bortset fra de variable 

renter og mulighed for yderligere afdrag der er forklaret tidligere. 
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Der er i standarden ikke en egentlig definition på, hvornår et finansielt aktivt er basis eller andre 

finansielle instrumenter, men der er eksempler på, hvad der vil forstås ved basis finansielle 

instrumenter, disse er57

Likvider 

: 

Gældsbevis, dette kan både være et tilgodehavende eller en gæld i selskabet 

En forpligtelse til at modtage et lån, der ikke kan afregnes i kontanter, og som overholder de krav 

nævnt ovenfor 

Investering i ikke-konvertible præferenceaktier og ikke indløselige ordinære aktier eller 

præferenceaktier.  

En præferenceaktie defineres således "En præferenceaktie er betegnelsen for en aktie med særlig 

fortrinsstilling i forhold til almindelige aktier. I tilfælde af en afvikling af et selskab vil 

præferenceaktier typisk have krav på at blive tilgodeset, før der udbetales dividende til de 

almindelige aktier, ligesom præferenceaktier som regel har fortrinsret til et bestemt udbytte, før der 

udbetales udbytte til de almindelige aktier. Til gengæld giver en præferenceaktie ingen eller kun 

begrænset stemmeret på selskabets generalforsamling."58

8.1.2 Andre finansielle instrumenter 

  

Andre finansielle instrumenter defineres som de finansielle instrumenter, der ikke er basis 

finansielle instrumenter eller 

Kapitalandele i tilknyttede eller joint ventures 

Medarbejderforpligtelser 

Forsikringskontrakter medmindre de kan resultere i tab for en af parterne, der ikke vedrører ændring 

i den forsikrede risiko, ændring af valutakurser eller hvis kontrakten misligholdes af en af parterne 

Egne kapitalandele  

Leasing, medmindre det kan medføre et tab til en af parterne, tabet må ikke vedrøre ændring i 

prisen af aktivet, ændring af valutakurser eller misligholdelse af en af parterne   

Aftale om virksomhedssammenslutning. 

Andre finansielle instrumenter er ligeledes ikke kontrakter om salg af ikke finansielle aktiver, 

medmindre de indeholder en risiko for tab, der er uafhængig af prisændringer af aktivet, ændring i 

valutakurser eller som resultat af misligholdelse af den ene part.  

                                                 
57 IFRS for SME 11.8 
58 www.finansordbog.com 



Side 54 af 85 
 

8.1.3 Indregning og måling 

Virksomheden skal indregne de finansielle instrumenter, når virksomheden bliver en part i en 

kontrakt, der vedrører finansielle instrumenter. 

For basis finansielle instrumenter skal første indregning foretages til kostpris, medmindre det 

finansielle instrument er en del af en finansiel transaktion. I disse tilfælde skal det indregnes til 

nutidsværdien af de tilbagediskonterede pengestrømme, hvor der tages hensyn til.  

Kortfristede gældsbeviser skal efterfølgende måles til nettorealisationsværdien, mens langfristede 

gældsbeviser efterfølgende skal måles til amortiseret kostpris med anvendelse af den effektiverente 

metode. Den effektive rentemetode er en metode for at beregne den amortiserede kostpris for et 

finansielt instrument samt en metode til at allokere renteindtægter eller renteomkostninger samt 

stiftelsesprovision med videre over den pågældende periode. Den effektive rente er den sats, der 

præcist diskonterer fremtidige pengestrømme gennem den forventede eller kortere levetid, som det 

finansielle instrument har. Den effektive rente er den nominelle rente med tillæg af kurstab, 

etableringsprovision og øvrige omkostninger for udlåner.  

Forpligtelse til at modtage lån skal efterfølgende måles til kostpris minus nedskrivninger. 

Præferenceaktier måles til markedspris. Skulle det ikke være muligt at opgøre en plausibel 

markedspris, skal det måles til kostpris med eventuelle nedskrivninger, når der er indikation på 

dette. 

Øvrige aktier måles til kostpris. Hvis der ikke er et aktivt marked, skal aktierne måles til priserne 

aktierne for nyligt er handlet til. Er dette ikke muligt at opgøre, skal virksomheden foretage en 

værdiansættelse af aktierne på baggrund af, hvad en tredjepart vil give for disse.   

Andre finansielle instrumenter skal ved første indregning måles til dagsværdi, efterfølgende skal 

virksomheden hvert år foretage en værdiansættelse af alle finansielle instrumenter, der bliver 

behandlet efter kapitel 12 for at vurdere, hvorvidt der er sket ændringer i dagsværdien. Ændringer i 

dagsværdier skal indregnes over resultatopgørelsen, medmindre det er reguleringer, der skyldes 

dagsværdireguleringer på variable sikringskontrakter. Er instrumenterne ikke handlet på det frie 

marked, og det dermed er svært at opgøre en dagsværdi, skal instrumentet måles til kostpris minus 

nedskrivninger. 

For sikringskontrakter er det frivilligt, om virksomheden ønsker at indregne instrumentet.59

8.1.4 Impairment test 

 

For alle finansielle instrumenter der måles til kostpris eller amortiseret kostpris, skal der i 

forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretages en vurdering om behov for nedskrivning.  

                                                 
59 IFRS for SME 12.15 
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Virksomheden skal foretage en specifik vurdering af nedskrivningsbehovet for aktiver, der er 

signifikante eller egenkapitalinstrumenter. De resterende aktiver kan grupperes i ens grupper, og 

vurderingen af indikation på nedskrivninger kan foretages på grupperne frem for enkelte 

instrumenter. 

Hvis virksomheden tidligere har foretaget nedskrivninger af et finansielt instrument, og 

indikationen på nedskrivningen er forsvundet, kan virksomheden tilbageføre nedskrivningen via 

resultatopgørelsen. Det er ikke muligt at opskrive aktivet, det er således kun muligt at tilbageføre 

tidligere nedskrivninger. 

8.1.5 Sikringskontrakter 

Under andre finansielle instrumenter er det muligt at indregne sikringskontrakter, såfremt de enten 

vedrører renterisiko, valutakontrakter, der med høj sandsynlighed anvendes, risici på 

prisudviklingen på varer samt valutarisici forbundet med investeringer i udlandet. For at 

virksomheden kan indregne kontrakterne, skal virksomheden vurdere, at de vil fungere effektivt 

mod de risici, de er udsat for.   

For at en kontrakt er effektiv, skal dens effektivitet være mellem 80 % og 125 %.  

Effektiviteten skal beregnes som den forventede effektivitet over løbetiden, der kan således godt 

være perioder, hvor effektiviteten er under 80 %, men kontrakten skal stadig være indregnet. Der 

bør dog foretages en løbende vurdering af effektiviteten. 

Derudover skal kontrakterne være indgået med tredjepart, det nominelle beløb i kontrakten skal 

svare til det angivet beløb af det sikrede instrument, løbetiden skal være fastsat på baggrund af den 

forventede løbetid af det finansielle instrument, og der må i kontrakten ikke være mulighed for at 

indløse før tid eller forlænge løbetiden på kontrakten.  

Overholder sikringsaftalen alle ovenstående krav, kan virksomheden vælge at indregne den, men det 

er ikke et krav, at der foretages indregning af kontrakten. 

 

8.1.5.1 Fastforrentede sikringskontrakter 

Når der er tale om fastforrentede instrumenter, er det fordi man sikrer dagsværdien af et indregnede 

instrument. Denne type kontrakt skal ligesom det instrument, det sikrer, indregnes til dagsværdi 

med efterfølgende reguleringer over resultatopgørelsen. 

Når kontrakten er udløbet eller ikke længere vurderes at blive benyttet, skal den akkumulerede 

regulering indregnes i det sikrede finansielle instrument, hvorfra det skal indregnes i 

resultatopgørelsen ved hjælp af den effektive rente over aktivets forventede levetid.  
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8.1.5.2 Variabelt forrentede sikringskontrakter 

Variabelt forrentede sikringskontrakter sikrer pengestrømme og vedrører ofte en af de nedenstående 

aktiviteter.  

Kontrakterne sikre: 

Variabel rente for gældsbeviser 

Valutakursrisikoen for aftaler  

Prisudsving på varer 

Valutakursrisiko på investeringer i udenlandske virksomheder. 

Vedrører kontrakten en af disse aktiviteter, skal de løbende reguleringer til dagsværdi både af 

kontrakten og det sikrede instrument indregnes over egenkapitalen.  

Kan kontrakten ikke længere indregnes, fordi det ikke er sandsynligt, at den vil blive anvendt eller 

er udløbet, skal det akkumulerede beløb, som fremstår på egenkapitalen, føres via 

resultatopgørelsen i takt med de pengestrømme den sikrede påvirker resultatopgørelsen. 

Forventes de sikrede pengestrømme ikke at blive realiserede, skal den akkumulerede saldo på 

egenkapitalen føres via resultatopgørelsen med det samme.  

8.1.6 Noter og oplysninger 

Virksomheden skal i anvendt regnskabspraksis redegøre for behandlingen af de forskellige 

finansielle instrumenter. Derudover skal virksomheden oplyse væsentlige informationer, der hjælper 

regnskabsbruger til at vurdere signifikante finansielle instrumenter, såsom løbetid og renter. 

For alle finansielle instrumenter, der er målt til dagsværdi, skal virksomheden oplyse, hvad der 

ligger til grund for værdiansættelsen.  

Er det ikke muligt længere at måle et finansielt instrument til dagsværdi, skal virksomheden oplyse 

om dette i noten. 

Derudover skal virksomheden enten i noterne eller i balancen oplyse værdien af hvert af følgende 

finansielle aktiver og finansielle forpligtelser: 

Finansielle aktiver målt til dagsværdi, der er reguleret over resultatopgørelsen 

Finansielle aktiver der måles til amortiseret kostpris 

Finansielle aktiver der måles til kostpris 

Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi der er reguleret over resultatopgørelsen 

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 

Lånetilsagn målt til kostpris med fradrag af værdiforringelse. 

I det tilfælde virksomheden har givet sikkerhed i et finansielt aktiv, skal det oplyses den 

regnskabsmæssige værdi samt de vilkår og betingelser der er indgået med aftalen.  
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I tilfælde af at virksomheden i året har brudt de betingelser, hvorpå der er ydet lån til den, skal 

virksomheden oplyse hvilke betingelser, der er brudt, beløbet af lånet på balancedagen, samt om der 

er blevet rettet op på overtrædelsen, inden regnskabet er godkendt. 

En virksomhed skal oplyse værdien af de ændringer, der er i dagsværdien og amortiseret kostpris, 

som er indregnet i resultatopgørelsen. 

Der skal oplyses om renteindtægter og renteudgifter for finansielle instrumenter der ikke måles til 

dagsværdi. Samt værdien af eventuelle tab ved værdiforringelse for finansielle aktiver. 

For sikringskontrakter skal der gives en forklaring af den indgåede kontrakt, en beskrivelse af de 

finansielle instrumenter den beskytter samt den type risiko, der er i forbindelse med kontrakten. 

For virksomheder, der bruger fastforrentede sikringskontrakter, skal der oplyses ændringen af 

dagsværdi, der er indregnet i resultatopgørelsen samt reguleringen af dagsværdien for det 

tilknyttede instrument, der er indregnet i resultatopgørelsen. 

For virksomheder, der bruger variabelt forrentede sikringskontrakter, skal der oplyses, hvilken 

periode pengestrømmene forventes at påvirke resultatopgørelsen, samt en beskrivelse af de 

pengestrømme, som tidligere år har været forventede, men ikke længere forventes, ændringen af 

dagsværdierne der er ført over egenkapitalen, ændringer der i året er ført fra egenkapitalen til 

resultatopgørelsen samt de ændringer, der vedrører dagsværdireguleringer af kontrakterne, som er 

indregnet i resultatopgørelsen i stedet for over egenkapitalen. 

8.2 Finansielle instrumenter efter årsregnskabsloven 

Efter årsregnskabsloven er finansielle instrumenter opdelt i finansielle instrumenter og afledte 

finansielle instrumenter. 

8.2.1 Finansielle instrumenter 

Finansielle instrumenter består af finansielle aktiver og finansielle passiver. 

Finansielle aktiver er ifølge loven likvide beholdninger, aftalt ret til at modtage likvider eller andre 

finansielle aktiver fra tredjemand, aftalt ret om at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med 

tredjemand på vilkår, der kan være gunstige, ret over egenkapital i andre virksomheder bortset fra 

kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, Joint Ventures og andre 

kapitalandele, der ikke er omfattet af de generelle regler for finansielle aktiver. 

Finansielle forpligtelser er ifølge loven, aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle 

aktiver til tredjemand eller aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med 

tredjemand på vilkår, der er ugunstige.  
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8.2.2 Afledte finansielle instrumenter 

De afledte finansielle instrumenter defineres ikke i årsregnskabsloven, og definitionen fra IAS 39 

anvendes i stedet. Dermed er et afledt finansielt instrument: 

Hvis værdien ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, værdipapirkurs, råvarepris, 

valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignede variabler 

Som ved indgåelse ikke kræver eller kun kræver en begrænset nettoinvestering i forhold til andre 

typer kontrakter, der påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår, og 

som afregnes på et fremtidigt tidspunkt60

8.2.3 Indregning og måling 

. 

Finansielle aktiver og forpligtelser skal indregnes til kostpris, hvilket må antages at være det samme 

som dagspris på overtagelsesdagen. Efterfølgende skal aktiver, der indgår i en handelsbeholdning 

eller aktiver, der forventes at blive solgt inden udløb måles til dagspris. Hvis finansielle aktiver 

holdes til udløb, eller hvis det vedrører udlån og tilgodehavender udstedt af virksomheden, skal de 

måles til amortiseret kostpris.  

Efterfølgende skal finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, medmindre de er en del af 

en handelsbeholdning. Dette vil sjældent være tilfælde i ikke-finansielle virksomheder, og da IFRS 

for SME ikke kan anvendes af finansielle virksomheder, vil vi ikke uddybe dette område. 

Aktier kan som udgangspunkt ikke holdes til udløb og skal derfor altid indregnes til dagsværdi. 

Unoterede aktier har sjældent en dagsværdi, hvorfor virksomheden skal foretage en vurdering af 

dagsværdien. Dagsværdihierarkiet er gennemgået under materielle anlægsaktiver. 

Yder virksomheden kunder længere kredit eller lavere renter end markedsrenten, skal der foretages 

en tilbagediskontering. Tilbagediskonteringen skal foretages med markedsrenten plus en eventuel 

risikorente. Forskellen mellem amortiseret kostpris og den tilbagediskonterede værdi indregnes som 

finansielle poster i resultatopgørelsen over løbetiden.  

Afledte finansielle instrumenter skal indregnes til kostpris, hvilket oftest vil være nul, da 

definitionen af afledte finansielle instrumenter siger, at de har begrænset nettoinvestering. 

Efterfølgende målinger skal foretages til dagsværdi.  

Alle reguleringer af målingen skal som udgangspunkt føres via resultatopgørelsen. Virksomheden 

skal for finansielle instrumenter, der sikrer fremtidige pengestrømme, foretage reguleringen over 

egenkapitalen.  

                                                 
60 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder side 669 
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8.2.4 Nedskrivning 

For finansielle aktiver der måles til amortiseret kostpris, skal virksomheden årligt foretage en 

vurdering om, hvorvidt der er indikationer på om et aktiv, eller en gruppe af aktiver skal nedskrives. 

Hvis der i den efterfølgende periode ikke længere er indikationer på tidligere nedskrivninger stadig 

er relevante, skal nedskrivningen tilbageføres.  

Tilbageførelsen skal føres via resultatopgørelsen.  

8.2.5 Sikringskontrakter 

For at finansielle instrumenter kan antages at have til formål at sikre, skal de overholde følgende 

punkter61

Det sikrede skal udsætte virksomheden for en risiko 

: 

Sikringen skal være effektiv med henblik på at reducere denne risiko 

For aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller påtage sig, skal det være 

højst sandsynligt, at transaktionerne, der skaber den sikrede position, vil blive gennemført. 

Dagsværdisikring er kontrakter, der er indgået for at sikre en transaktion eller en gruppe af 

ensartede transaktioner. Denne type kontrakter skal indregnes til kostpris og måles til dagsværdi, 

reguleringerne skal altid ske via resultatopgørelsen.  

Kontrakter, der er indgået for at sikre fremtidige pengestrømme, skal ligesom andre finansielle 

instrumenter indregnes til kostpris og måles til dagsværdi. Er kontrakten effektiv, skal reguleringen 

foretages over egenkapitalen, såfremt den ikke vurderes som effektiv, skal reguleringerne foretages 

via resultatopgørelsen.  

Såfremt en dagsværdisikringskontrakt ophører med at virke, skal der tages højde for, om det sikrede 

er et rentebærende finansielt instrument eller ikke-rentebærende instrument. 

I tilfælde af at det er til sikring af et rentebærende instrument, skal de tidligere reguleringer af 

sikringen indregnes over resultatopgørelsen over instrumentets resterende levetid. 

Ikke-rentebærende finansielle instrumenter, hvor kontrakten er udløbet, skal tidligere reguleringer 

fortsat indgå som værdi af instrumentet, indtil instrumentet udgår af selskabets regnskab. 

For sikring af pengestrømme skal der foretages en vurdering af, hvorvidt transaktionen forventes at 

indtræffe eller ej. 

Hvis transaktionen forventes at indtræffe, skal det akkumulerede beløb forblive på egenkapitalen, 

indtil transaktionen indtræffer. 

Forventes transaktionen ikke at finde sted, skal det akkumulerede beløb på egenkapitalen indregnes 

i resultatopgørelsen med det samme.  

                                                 
61 Indsigt i årsregnskabsloven side 194 
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8.2.6 Noter og oplysninger 

Efter årsregnskabsloven skal der i anvendt regnskabspraksis redegøres for anvendt 

indregningskriterier og målegrundlag. Redegørelsen skal indeholde en begrundelse for de 

forudsætninger, der er lagt til grund for målingen af både primære og afledte finansielle 

instrumenter. 

Aflægger virksomheden regnskab efter klasse B, skal der ikke udarbejdes en anlægsnote for 

finansielle aktiver. Der skal oplyses, hvor meget af den samlede gæld der forfalder til betalinger 

senere end fem år efter balancetidspunktet. 

Virksomheder, der aflægger regnskab efter klasse C, skal udarbejde en anlægsnote for finansielle 

anlægsaktiver. Der skal for hver post under gældsforpligtelser gives oplysninger om, hvor meget der 

forfalder til betaling senere end fem år efter balancetidspunktet. 
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8.3 Sammenholdelse mellem IFRS for SME og årsregnskabsloven 

I gennemgangen har vi konstateret tre væsentlige forskelle mellem IFRS for SME og 

årsregnskabsloven.  

 

De tre forskelle er målingen af finansielle instrumenter, muligheden for ikke at indregne 

sikringskontrakter efter IFRS for SME samt noteoplysninger. 

Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå konsekvenserne med de ovenstående forskelle. 

8.3.1 Måling af finansielle instrumenter 

I overstående skema er der opsat, hvordan de forskellige grupper af finansielle instrumenter skal 

indregnes og efterfølgende måles.  

Under årsregnskabsloven skal alle finansielle instrumenter indregnes til kostpris, mens IFRS for 

SME for langfristede, øvrige aktier og andre finansielle instrumenter skal indregne instrumenterne 

til dagsværdi. Vi vurderer dog ikke, at dette har en væsentlig påvirkning af regnskabet for basis 

finansielle instrumenter, da det alt andet lige må antages, at dagsværdien for de fleste aktiver er det 

samme som kostprisen, medmindre der er tale om transaktioner, der ikke foretages på 

markedsvilkår. For andre finansielle instrumenter vil det have en betydning, da kostprisen oftest er 

nul. Men da den efterfølgende måling i begge tilfælde er dagsværdi, vil det ikke have en betydning 

for virksomheden i forbindelse med regnskabsaflæggelse.  

For kortfristede gældsbreve skal virksomhederne efter IFRS for SME måle til 

nettorealisationsværdien, mens der efter årsregnskabsloven skal måles til amortiseret kostpris. Vi 

vurderer ikke, at det vil have den store betydning for virksomhederne, da instrumenter, der er 

indregnet til amortiseret kostpris, oftest skal nedskrives, såfremt nettorealisationsværdien er lavere 

  Årsregnskabsloven IFRS for SME  
Instrument Indregning Måling Indregning Måling 

Gældsbrev kortfristet Kostpris Amortiseret kostpris Kostpris Nettorealisationsværdien 

Gældsbrev langfristet Kostpris Amortiseret kostpris Dagsværdi Amortiseret kostpris 
Forpligtelse til at 
modtage lån Kostpris Dagsværdi Kostpris Kostpris minus nedskrivninger 

Præferenceaktier Kostpris Dagsværdi Kostpris 

Dagsværdi såfremt denne ikke 
kan opgøres pålideligt måles til 
kostpris 

Øvrige aktier Kostpris Dagsværdi Dagsværdi Dagsværdi 
Andre finansielle 
instrumenter Kostpris Dagsværdi Dagsværdi Dagsværdi 
Indregning af 
sikringskontrakter Skal indregnes Kan vælge ikke at indregne 

Noter Færre Mange 
Tilbageførelse af 
nedskrivninger Via resultatopgørelsen Via resultatopgørelsen 
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end den amortiserede kostpris. Hvorfor vi vurderer, at instrumenterne oftest vil være indregnet til 

samme værdi efter både IFRS for SME og årsregnskabsloven. 

En forpligtelse til at modtage et lån skal efter årsregnskabsloven måles til dagsværdi, mens der efter 

IFRS for SME skal måles til kostpris med fradrag fra nedskrivninger. Vi vurderer på baggrund af 

kriterierne i IFRS for SME, at der ved forpligtelser til et lån forstås, at det vil være et lån, hvor 

rentesatser og afdragsmetode er fastsat på forhånd, mens lånet først modtages senere, og der ikke er 

mulighed for senere at undgå indgåelse af lånet. Derfor mener vi, at posten under årsregnskabsloven 

skal behandles som et afledt finansielt instrument, da det overholder definitionen på punkterne for 

afledte finansielle instrumenter, da det sikrer mod renteudsving, har en nettoinvestering på nul, og 

det afregnes på et senere tidspunkt. Derved skal aftalen om modtagelse af et lån, skal måles til 

dagsværdi. 

Efter IFRS for SME skal man måle forpligtelsen til kostpris minus afskrivninger, hvilket er 

uhensigtsmæssigt, da kostprisen på aftaletidspunktet tit vil være nul, hvorfor der indtil lånet 

optages, ikke vil være indregnet en forpligtelse. Det må antages at være en forpligtelse allerede fra 

det tidspunkt, hvor kontrakten er underskrevet, da der i definitionen under IFRS for SME står, at det 

ikke kan blive annulleret. Mængden af denne type aftaler må antages at være lav. 

Ved behandlingen under årsregnskabsloven bliver forpligtelsen indregnet til dagsværdi, hvilket 

allerede på indgåelsestidspunktet på antages at være større end nul, og regnskabsbrugere vil dermed 

bedre kunne vurdere virksomhedens finansielle stilling. Vurderes kontrakten effektiv, skal 

reguleringerne løbende foretages over egenkapitalen. 

8.3.2 Frivillig indregning af sikring 

Efter IFRS for SME kan virksomhederne vælge ikke at indregne sikringskontrakter, selvom de 

overholder definitionen på en sikringskontrakt. Efter årsregnskabsloven skal alle sikringskontrakter 

indregnes på indgåelsestidspunktet, der er dog en undtagelse vedrørende fysiske kontrakter, der ikke 

behøves at blive indregnet efter årsregnskabsloven62

Ønsker virksomheden ikke at indregne en sikringskontrakt, vil den løbende regulering mellem det 

sikrede beløb og dagsværdi ikke blive registreret på egenkapitalen, men i stedet i resultatopgørelsen 

med modpost på andre tilgodehavender/anden gæld. Når kontrakten udløber, vil det sikrede 

instrument blive indregnet til dagsværdien, og forskellen mellem den sikrede værdi og dagsværdien 

vil blive reguleret i resultatopgørelsen.  

. 

                                                 
62 Indsigt i årsregnskabsloven side 193 
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Efter årsregnskabsloven og hvis man efter IFRS for SME indregner sikringskontrakten, vil aktivet 

altid ende med den sikrede værdi, og forskellene mellem den sikrede værdi og dagsværdien vil 

fremgå af andre tilgodehavender/anden gæld indtil sikringstransaktionen afvikles. 

Vi vurderer dog, at der efter kontraktens udløb vil være overensstemmelse mellem balancerne aflagt 

efter årsregnskabsloven og IFRS for SME. Dette skyldes, at det sikrede instruments værdi ikke vil 

stemme overens med markedsprisen, og derfor vil nettorealisationsværdien ofte være lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. Af den årsag skal der oftest foretages nedskrivning af instrumentet. Er det 

sikrede instrument et aktiv, og det er steget i værdi i forhold til sikringsværdien, skal der efter IFRS 

for SME som tidligere gennemgået, foretages måling til kostpris, der vil være den samme som det 

sikrede beløb. Der er dermed ikke forskel på de to regnskabspraksis efter sikringskontraktens udløb. 

Vi vurderer, at det altid vil være mest retvisende at foretage en indregning af sikringskontrakter, dog 

vil virksomheder, der har én eller få ikke væsentlige kontrakter, kunne udholde disse, uden det gør 

regnskabet ikke retvisende. Dette skyldes den lille effekt sikringskontrakterne vil have på mindre 

kontrakter.  

Virksomheder, der løbende har flere kontrakter eller en væsentlig kontrakt, bør af hensyn til det 

retvisende billede indregne kontrakterne.  

Det er vores vurdering at behandlingen efter IFRS for SME er en forbedring, hvis virksomheder, der 

har væsentlige sikringskontrakter, fortsat foretager indregningen. Dog vurderer vi, at det er en 

fordel, at virksomheder med en uvæsentlig kontrakt har muligheden for at undlade indregningen og 

spare de ressourcer, der er forbundet med opgørelsen heraf. Det fremstår som en svaghed ved 

standarden, at IFRS for SME ikke stiller krav om, at der skal oplyses mængde og type af kontrakter, 

der ikke er indregnet. 

8.4 Delkonklusion - finansielle instrumenter 

Vi vurderer, at forskellene i indregningen og målingen af finansielle instrumenter som 

udgangspunkt ikke har en betydning for virksomhederne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen da 

det må antages, at der laves få aftaler vedrørende forpligtelser til indgåelse af lån. 

Vi vurderer, at for virksomhederne er det en fordel, at det efter IFRS for SME er muligt at undlade 

at indregne en sikringsaftale. Dette skyldes, at det er en ressourcekrævende proces at værdiansætte 

og løbende regulere sådanne kontrakter, og er det ikke en væsentlig sikringskontrakt, vurderer vi 

ikke, at det vil påvirke et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation. Dog vurderer vi, 

at det vil forbedre virksomhedens regnskab, hvis man i en note eller i ledelsesberetningen oplyser 

om kontrakter, der ikke indregnes. Dette skyldes, at det vil øge regnskabsbrugers tillid til 

virksomheden, og det alt andet lige forbedre virksomhedens situation.  
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IFRS for SME har også væsentlig flere krav til noteoplysning end årsregnskabsloven, hvilket vi 

vurderer, har den negative konsekvens, da væsentlige oplysninger forsvinder i mængden. Dermed 

mener vi, at præsentationsniveauet er højere efter årsregnskabsloven end efter IFRS for SME. 

9. Samlet konklusion på regnskabsposter 

På baggrund af de ovenstående tre kapitler, mener vi, at vi kan konkludere på en generel tendens på 

regnskabsposterne i IFRS for SME i forhold til årsregnskabsloven.  

Overordnet set vurderer vi, at IFRS for SME vil medvirke til at give et mere retvisende billede end 

årsregnskabsloven. Der er dog få områder, hvor vi vurderer, at årsregnskabsloven giver et mere 

retvisende billede, herunder den regnskabsmæssige behandling af udviklingsomkostninger, men da 

konklusionen skal give et generelt billede af standarden, vurderer vi, at IFRS for SME giver et mere 

retvisende billede end årsregnskabsloven. 

De yderligere notekrav i IFRS for SME vil generelt medføre et højere præsentationsniveau. Det vil 

ikke være alle virksomheders regnskabsbrugere, som vil efterspørge disse yderligere notekrav, 

hvilket vil betyde, at der foretages en overproduktion af oplysninger. 

Grunden til det ovenforstående vurderer vi, at IFRS for SME vil øge den administrative byrde for 

virksomhederne.   

Vi har i vores gennemgang af regnskabsposterne konstateret, at der er en tendens til øgede notekrav 

og en generel tendens til, at regnskabspraksis bliver mere byrdefuld for virksomheden. På baggrund 

af gennemgangen af de tre regnskabsposter, vurderer vi, at der er en generel tendens i standarden, 

og at den dermed vil blive mere omfangsrig og mere byrdefuld for de danske virksomheder.  

 

 

 

  



Side 65 af 85 
 

10. Ikke-regnskabsmæssige forhold 

Da regnskabsstandarden er international, vil der dog være en række ikke-regnskabsmæssige 

forhold, som vil påvirke virksomheden og deres regnskabsaflæggelse, blandt andet synergieffekter, 

som tidligere har været begrænset, da årsregnskabsloven er en national regnskabslov. 

Virksomhederne skal derfor ud over de regnskabsmæssige behandlinger af de forskellige poster 

ligeledes vurdere en række andre forhold, inden de vælger at implementere IFRS for SME som 

regnskabsstandard. 

Implementeringen vil give flere muligheder, men samtidig vil den også give en række 

problemstillinger, da regnskabsstandarden skal passe til flere forskellige regnskabskulturer, og 

således vil virksomhederne i Danmark blive udsat for regnskabspraksis og tolkninger, som 

virksomhederne ikke kender under årsregnskabsloven.  

Vi vil i dette afsnit behandle en række ikke-regnskabsmæssige forhold, som vi vurderer, 

virksomhederne skal overveje inden implementeringen.  

10.1 IFRS for SME versus årsregnskabsloven 

En eventuel implementering af IFRS for SME i Danmark vil betyde et højere præsentationsniveau i 

forhold til årsregnskabsloven. Jævnfør den ovenstående gennemgang af regnskabspraksis for 

udvalgte regnskabsposter, mener vi, at IFRS for SME stiller væsentligt flere krav vedrørende noter 

end årsregnskabsloven.  

Der har under den nuværende regering været et ønske om at lette de administrative byrder for de 

mindre virksomheder. Dette har betydet, at der de senere år er kommet en del lempelser for 

regnskabsklasserne A og B. Denne udvikling er i stærk kontrast med udviklingen i fuld IFRS, der 

løbende stiller øgede krav til virksomheder. IFRS for SME er en mindre administrativ byrde for 

virksomhederne end fuld IFRS, men ikke så lempelig som årsregnskabsloven for de mindre 

regnskabsklasser. IFRS for SME har ikke byggeklodsmodellen som årsregnskabsloven, hvilket 

betyder, at regnskabsstandarden prøver at give alle virksomheder samme behov, hvilket vi vurderer 

ikke er den optimale måde at lave regnskabsstandarder på. Samtidig med at dette øger den 

administrative byrde for selskaber, der tidligere har aflagt efter klasse B og C mellem.  

Figuren nedenfor, viser hvordan vi mener, at årsregnskabsloven og IFRS for SME har flyttet sig i 

forhold til, hvor strenge aflægningskrav der er. Hvor den fulde IFRS-standard hele tiden øger dens 

krav til regnskabsaflæggerne, har årsregnskabsloven ændret sig i to retninger henholdsvis for klasse 

A og B og for klasse C. Hvor man for klasse C virksomheder har valgt at dreje sig imod IFRS's 

regelsæt, har man modsat lempet kravene for klasse A og B virksomheder. Klasse D virksomheder 

skal følge den fulde IFRS og kan ikke skifte til den mere lempelige IFRS for SME standard. 
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Figur 4 viser grafisk hvordan vi se udviklingen imellem årsregnskabsloven, fulde IFRS og IFRS for 

SME. 

Figur 4 

 
Figur 4; egen tilpasset 

 

Som figuren ovenfor viser, er årsregnskabsloven de senere år blevet mere lempelig for de mindre 

regnskabsklasser, mens virksomheder i klasse C og børsnoterede virksomheder har fået øget de 

administrative byrder.  

Som gennemgået i kapitel 5 er IFRS for SME henvendt til virksomheder med mere end 50 

medarbejdere. Vi vurderer dermed, at virksomheder både i klasse B og C vil kunne blive omfattet af 

IFRS for SME. Dog vurderer vi ikke, at virksomhederne i klasse A vil blive omfattet.   

Som tidligere nævnt kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte de regler, der er nødvendige for at 

IFRS for SME standarden kan anvendes i Danmark. Ifølge årsregnskabsloven63

                                                 
63 Bekendtgørelse nr. 139 af 14. december 2004 § 3 stk. 2 

 skal årsrapporten 

ud over de bestanddele, som er foreskrevet i kommissionens internationale regnskabsstandarder, i 

det mindste indeholde for hver regnskabsklasse hver af de foreskrevne bestanddele, som det er 

anført i årsregnskabsloven. Hvilket betyder, at virksomheder i Danmark stadig efter overgangen til 

IFRS for SME vil være påvirket af den regnskabsklasse, som de tilhørte under årsregnskabsloven. 

Der vil for eksempel således ikke være krav om oplysninger vedrørende CSR for virksomheder, 

som tidligere aflagde regnskab efter klasse B.    
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For de regnskabsklasser som skal have revideret deres regnskab, indgår revisionspåtegningen i 

denne. For regnskabsklasse A skal en underskrevet påtegning eller erklæring indgå i regnskabet.  

Vi vurderer dermed, at virksomheder i Danmark ved overgangen til IFRS for SME vil få en større 

administrativ byrde. Derfor anbefaler vi, at de yderligere nationale krav, der stilles, skal være 

afhængige af virksomhedens størrelse, således at den regnskabsmæssige behandling ikke vil øge 

den administrative byrde unødigt.  

10.2 Tolkninger på IFRS for SME 

IFRS for SME-standarden fra 2009 fylder 230 sider, hvilket er relativt lidt modsat den fulde IFRS. 

Det er IASB's holdning, at regnskabsstandarden skal være letforståelig og ligetil for 

virksomhederne at implementere. Derfor har IASB foretaget oversættelse af standarden til flere 

forskellige sprog, således at lande der ikke har engelsk som modersmål, stadig kan bruge 

standarden. Oversættelserne er udarbejdet for at minimere de sproglige udfordringer.  

Efterhånden som IFRS for SME-standarden vil blive implementeret i forskellige dele af verden, vil 

der højst sandsynligt komme forskellige tolkninger af standarden grundet landenes tidligere 

regnskabsmetode. Da IFRS for SME-standarden er international, skal alle virksomhederne foretage 

en vurdering af alle tolkninger, der laves på standarden. Dette kan blandt andet blive en 

problemstilling på afskrivningsperioderne på immaterielle anlægsaktiver. Dette skyldes, at 

standarden ikke entydigt definerer, hvorvidt det er muligt at afskrive i en periode over ti år.  

Hvis man fra IASB's side ikke forholder sig forholdsvist hurtigt til de forskellige fortolkninger og 

dermed kommer med deres fortolkning af standarden, er det muligt, at forskellene mellem landene 

bliver så store, at det kan få den konsekvens, at det vil være svært at sammenligne to IFRS for 

SME-regnskaber på tværs af landegrænser.  

IASB har besluttet, at IFRS for SME skal gennemgås hvert tredje år, dette vil formentlig få den 

konsekvens, at der i den stille periode, vil blive udarbejdet mange tolkninger på standarden, og at 

der vil gå lang tid, før disse tolkninger vil blive indarbejdet i standarden. De mange tolkninger vil 

have en negativ påvirkning af den tid, som virksomhederne skal bruge for at holde sig opdateret på 

standarden, og de stilleperioder, der var tiltænkt at minimere de administrative byrder, kan få den 

modsatte effekt.  

I den forbindelse vil der i tre år kunne udvikles forskellige best practices af IFRS for SME, og dette 

vil mindske den fordel IFRS for SME har ved at være international.  

Betydningerne af disse best practices vil være mere omfattende, end vi kender under 

årsregnskabsloven, da målgruppen for IFRS for SME er bredere end målgruppe for 

årsregnskabsloven. Regnskabsbrugerne har ligeledes forskellige syn på regnskaberne, og de 
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oplysningerne, de vurderer, der er behov for, samtidig med at regnskabsbrugerne og 

virksomhederne har forskellige kulturer og traditioner inden for aflæggelsen af regnskabet, hvilket 

vil medvirke til, at der vil være mange forskellige tolkninger på standarden.  

På baggrund af dette vurderer vi, at selvom standarden på nuværende tidspunkt er kort og let for 

virksomhederne at forstå, vil der i fremtiden komme tillæg i form af tolkninger og best practices der 

betyder, at virksomhederne skal bruge flere ressourcer på at holde sig opdateret også i de stille 

perioder, som standarden lover.   

10.3 Implementeringsmuligheder 

I følgende afsnit vil vi bearbejde de muligheder, der er for implementering i Danmark og EU. Før 

det er muligt at implementere IFRS for SME i Danmark skal den først godkendes i EU og tilpasses 

til EU regnskabsdirektiverne. Store lande som Frankrig og Tyskland samt nogle mindre lande er 

imod indførelsen af IFRS for SME, da de nuværende principper for regnskabsaflæggelse for disse 

medlemsstater er dybt forankret i EU's 4. og 7. regnskabsdirektiv64

Vi vurderer, at sandsynligheden for, at IFRS for SME bliver implementeret i EU, er meget lille, så 

længe både Frankrig og Tyskland er imod, da disse lande har for stor indflydelse på lovgivningen i 

EU. Dog mener vi, at Tyskland og Frankrig vil acceptere implementeringen på sigt, eller at EU 

godkender, at landene selv bestemmer, hvorvidt standarden skal implementeres. 

, samt at deres nationale 

regnskabsstandarder hænger sammen med skatte rapporteringen, modsat Danmark der har et 

årsregnskab og et skatteregnskab. Modstanden skyldes, at IFRS for SME bygger på IFRS, som har 

adskilt den skattemæssige og regnskabsmæssige rapportering, og dermed ødelægger det system, 

som landene har opbygget omkring regnskabsaflæggelsen.  

Erhvervs- og selskabsstyrelsen ser fem mulige implementeringsmuligheder65

Erhvervs- og selskabsstyrelsen mener, at den mest fordelagtige implementering vil være, at EU 

godkender, at virksomheder kan aflægge regnskaber efter IFRS for SME. 

, enten at EU ændrer 

direktiverne, således at standarden ikke bryder direktiverne, at medlemslandene får mulighed for at 

kræve eller tillade, at virksomheder i landene benytter IFRS for SME, at EU godkender, at landene 

påkræver eller tillader koncerner at bruge IFRS for SME, at EU giver virksomheder i EU 

muligheden for at benytte IFRS for SME, eller at EU påbyder en gruppe af virksomheder i EU til at 

benytte IFRS for SME. 

Det britiske Accounting Standards Board har valgt, at de vil indføre IFRS for SME, hvilket betyder, 

at de britiske og irske regnskabsprincipper, som følges i dag, vil blive erstattet af IFRS for SME. 
                                                 
64 www.aatcomment.org.uk 
65 ERU alm. del Bilag 155 side 4 
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Datoen for indførelsen af denne nye regnskabsstandard er sat til d. 1. januar 201266, og man har i 

England valgt at gøre standarden obligatorisk for alle virksomheder, der ikke aflægger regnskab 

efter fuld IFRS67

Ulempen ved at landene begynder at indarbejde IFRS for SME i deres nationale 

regnskabsstandarder er, at de foretager små tilpasninger, som passer i forhold til deres egne regelsæt 

og tolkninger, dermed bliver der flere forskellige nationale tolkninger af standarden. For at 

modvirke denne udvikling er det vigtigt for standarden, at EU godkender standarden hurtigt, så den 

kan blive en valgmulighed for samtlige medlemslande, og dermed undgår man, at hvert land selv 

indarbejder en udgave af standarden. 

. Engelske virksomheder skal derfor fra 2011 tage stilling til IFRS for SME, da der 

i årsregnskabet for 2012 skal være sammenligningstal. 

På baggrund af at Frankrig og Tyskland er modstandere af IFRS for SME, kræver en succesfuld 

implementering af IFRS for SME i høj grad, at lande uden for EU implementer standarden. Således, 

at de lægger pres på landende inden for EU. Som nævnt under markedsløsningsteorien vil 

virksomheder gerne aflægge regnskaber, der kan sammenlignes med konkurrenternes, og dermed 

vil virksomheder uden for EU lægge pres på virksomheder inden for EU til at implementere 

standarden. 

Landenes villighed til at indgå i den nye internationale anerkendte standard afhænger alt andet lige 

af hvor høj national regnskabsstandard de enkelte lande har i forvejen, samt hvor længe de har 

udarbejdet regnskaber efter deres regnskabspraksis. Lande, hvor der ikke eksisterer en særlig høj 

regnskabsstandard i en længere periode, har sandsynligvis ikke de samme betænkeligheder ved at 

tilknytte sig en ny og bedre standard, end lande som har en god og godt indarbejdet standard. 

Der er allerede enkelte steder i verden, hvor IFRS for SME er blevet implementeret og steder, hvor 

man er ved at planlægge indførsel af standarden.  

I Brasilien har den brasilianske Accounting Pronouncements Committe i december 2009 vedtaget at 

implementere den portugisiske version af IFRS for SME som en mulighed for de små og 

middelstore virksomheder i Brasilien68. Standarden er en midlertidig og uofficiel oversættelse af 

IFRS for SME69

Andre lande som Argentina, Costa Rica, Dominican republik, Namibia og Filippierne har allerede 

taget standarden til sig eller har fastsat en dato for, hvornår man vil implementere IFRS for SME-

standarden. 

. 

                                                 
66 http://www.deloitte.com 
67 http://www.deloitte.com 
68 http://www.iasplus.com 
69 http://www.iasplus.com 
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Skemaet nedenfor viser, hvordan landene sandsynligvis vil implementere den nye standard70

Stage of adoption in other 
countries  

. 

 

Plan to require Plan to permit Plan to require or permit 

Bahamas 
Brazil 
Cyprus 
Ireland 
Portugal 
Saudi Arabia 
Singapore 
South Africa 
Turkey 
United Kingdom 

Argentina 
Austria 
Chile 
Denmark 
United states 

Australia 
Hong Kong 
New Zealand 
Norway 
Romania 
Iceland 
Netherlands 
Slovakia 
Sweden 

Note: This information is based on the preparation of both entity and consolidated financial 
statements for companies in scope of using the standard, and is subject to specific local 
requirements. 

 

Figur 5; PWC 

Som vist ovenfor vil det være bredt ud over hele verden inklusiv USA, der vil tillade eller kræve, at 

virksomhederne aflægger efter IFRS for SME. Den brede opbakning til standarden vil have en 

positiv betydning for implementeringen af IFRS for SME i Danmark grundet signalteorien. 

Da Tyskland og Frankrig er modstander af standarden, vil EU i stedet give landene mulighed for at 

implementere standarden frivilligt. Grundet de politiske ønsker om at minimere de administrative 

byrder for de små og mellemstore virksomheder i Danmark, mener vi ikke, at IFRS for SME vil 

blive påtvunget virksomhederne i Danmark. Hvorfor virksomhederne selv skal overveje, hvorvidt 

de ønsker at implementere standarden.  

Vi anbefaler, at der i EU gives mulighed for at anvende IFRS for SME, da en frivillig 

implementering efter vores vurdering er den bedste måde at få implementeret standarden på.  

Det er dog vigtigt for standardens succes, at alle landenne i EU giver denne mulighed. 

Bliver IFRS for SME ikke godkendt i EU, er det vores anbefaling, at standarden bliver 

implementeret i Danmark som et frivilligt valg for de danske virksomheder. 

Efter implementeringen vil det i Danmark være muligt at aflægge regnskab efter enten 

årsregnskabsloven, IFRS for SME eller fuld IFRS. Det er vores vurdering, at antallet af 

virksomheder, der aflægger efter årsregnskabsloven, løbende vil falde.  

                                                 
70 http://www.pwc.com 
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10.4 Synergieffekter 

I dette afsnit vil vi komme ind på de synergieffekter, der kan opstå i samfundet og virksomheder 

ved at implementere IFRS for SME.  

10.4.1 Koncerner 

Ønsker en koncern at implementere IFRS for SME enten for hele koncernen eller for deres 

dattervirksomheder, vil dette give mulighed for at optimere processen vedrørende 

regnskabsaflæggelsen. Da standarden er international, er det mulig for alle virksomhederne i 

koncernen at implementere denne, skønner vi, at det vil det være muligt at nedsætte en 

regnskabsafdeling, der på tværs af landegrænser udarbejder regnskaberne. Dermed kan koncernen 

spare ressourcer i regnskabsafdelingerne i hvert land, hvilket vil give koncernen en økonomisk 

fordel specielt i lande, hvor administrationsomkostningerne er høje. Det skal dog bemærkes, at dette 

kan give sproglige udfordringer, da danske virksomheder skal aflægge årsrapporter på dansk.  

Denne effektivisering er afhængig af, hvor mange yderligere krav de forskellige lande stiller til 

udarbejdelsen af regnskaber efter IFRS for SME. 

For koncerner, hvor moderselskabet aflægger regnskaber efter fuld IFRS eller anden standard end 

IFRS for SME, vil det stadig være muligt at få udarbejdet alle regnskaberne samlet, der er dog en 

række reguleringer, der skal tages højde for, men disse reguleringer vil være de samme i alle 

dattervirksomhederne, og processen kan derfor effektiviseres. 

10.4.2 Samarbejdspartnere 

Det er ikke kun koncerner, som vil kunne udnytte disse synergieffekter, også samarbejdspartnere vil 

have mulighed for at benytte sig af disse. Større internationale virksomheder vil kunne udnytte 

deres størrelse og presse deres samarbejdspartnere til at anvende IFRS for SME, hvis de skal 

fortsætte samarbejdet.  

Årsagen til at en større international virksomhed har interesse i at presse sine samarbejdspartnere til 

at aflægge deres regnskab efter en international anerkendt standard er, at deres forståelse af 

regnskaberne vil forbedres. Her vil en ensartet international regnskabsstandard være medvirkede til 

at mindske ressourceforbruget, der er i forbindelse med vurderinger af selskabernes 

samarbejdspartnere. 

Synergieffekten vil komme, da virksomhederne ikke skal bruge ressourcer til at forstå 

regnskabsstandarder fra de forskellige lande, virksomheden samarbejder med. Endvidere skal 

virksomheden kun opdateres på udviklingen på en regnskabsstandard, hvis vi ser bort fra de 

forskellige dialekter som IFRS for SME sandsynligvis vil få, hvilket alt andet lige vil lette 

arbejdsbyrden. 
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10.4.3 Lånemuligheder 

Som nævnt tidligere i opgaven handler flere små og mellemstore virksomheder på tværs af 

landegrænserne, hvorfor der også i højere grad er behov for optagelse af lån eller kreditmuligheder i 

udlandet. Samtidig med at virksomhederne i højere grad søger kapital på tværs af landegrænser, vil 

bankerne på grund af finanskrisen øge deres krav til udstedelse af lån. Dette har stor betydning for 

virksomhederne, da de fleste virksomheder på et tidspunkt i deres livscyklus har behov for at rejse 

fremmedkapital. 

Bankerne stiller højere krav for at sikre sig, at de får deres penge igen og vil sandsynligvis i højere 

grad kræve regnskaber fra virksomheden, som er udarbejdet efter en international anerkendt 

standard, som bankerne har forståelse af. Indførelsen af IFRS for SME kan være en måde at sikre 

sig, at små og mellemstore virksomheder også har en mulighed for dette uden at skulle 

implementere en regnskabsstandard, der er for omfattende til deres daglige brug.  

Implementeringen af IFRS for SME kan ligeledes betyde, at virksomheden får større mulighed for 

at optage et lån, da muligheden for at henvende sig til en udenlandsk bank bliver nemmere med et 

internationalt regnskab, og de kan dermed "shoppe" mellem bankerne til de får det bedste tilbud.  

Forholdene vil være med til at forbedre virksomhedens finansielle situation, da virksomheden i 

større grad kan presse deres danske bank til bedre aftaler ved at søge lånemuligheder i udlandet og 

måske derved få en lavere rente eller bedre betingelser.  

10.5 Forventet fremtidig udvikling for IFRS for SME  

Ifølge IFRS for SME-standarden71

Vi vil i dette afsnit foretage en vurdering af, hvordan vi ser udviklingsmulighederne for IFRS for 

SME, og hvordan de forskellige udviklingsmuligheder vil påvirke implementeringen af IFRS for 

SME.  

 er der "stilleperioder", hvor IFRS for SME ikke bliver opdateret, 

dog første gang to år efter den er benyttet som regnskabsstandard i en bred gruppe af virksomheder.  

I standarden72

Da standarden er udarbejdet til små og mellemstore virksomheder, vurderer vi, at brugerne af 

standarden sjældent har en stor regnskabsafdeling, der har mulighed for at bruge ressourcer på 

løbende opdatering af regnskabsstandarden. 

 oplyser IASB, at de i forbindelse med udarbejdelse af en ny IFRS for SME-standard, 

vil overveje de nye samt udkast til standarder, der er udarbejdet for fuld IFRS. De vil ligeledes 

gennemgå problemstillinger virksomhederne er stødt på under udarbejdelsen af de første regnskaber 

efter IFRS for SME.  

                                                 
71 IFRS for SME P17 
72 IFRS for SME P16 
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På baggrund af disse forhold har vi skønnet, at der er tre mulige udviklingsmuligheder for IFRS for 

SME, at følge den fulde IFRS, at lade IFRS for SME køre en særskilt udvikling eller at gøre IFRS 

for SME-standarden fleksibel. 

10.5.1 IFRS for SME følger den fulde IFRS 

En udviklingsmulighed for IFRS for SME er, at den skal følge den fulde IFRS, således at 

standarder, der er implementeret i den fulde IFRS i de stilleperiode, mere eller mindre vil blive 

implementeret fuldt i IFRS for SME. 

Denne udviklingsmulighed vil have den konsekvens, at standarden bliver ressourcekrævende for de 

mindre virksomheder, specielt vil omstillingsomkostningerne hvert tredje år være store, når 

virksomheden skal implementere den nye standard.  

Fordelen ved denne metode er, at virksomheder som på et senere tidspunkt ønsker at blive 

børsnoteret, vil med denne udvikling af IFRS for SME være bedre rustet til at overgå til den fulde 

IFRS. Det vil ligeledes være en fordel for dattervirksomheder af børsnoterede selskaber, hvis IFRS 

for SME følger den fulde IFRS, da det vil reducere antallet af reguleringer mellem deres 

rapportering og deres årsregnskab og dermed de administrative byrder. 

En konsekvens af at man tilretter IFRS for SME til den fulde IFRS kan være, at de mindre 

virksomheder vil fravælge standarden til fordel for årsregnskabsloven, fordi de ikke ved, hvordan 

udviklingen vil påvirke deres regnskabsaflæggelse, og hvor mange ressourcer der i fremtiden skal 

benyttes for at aflægge regnskabet. Dette vil dog højst sandsynligt hovedsagligt være mindre 

virksomheder, som ikke er internationalt orienteret og dermed ikke har regnskabsbrugere, der vil 

kræve, at regnskabet aflægges efter en international standard. 

Samtidig anser vi, at det er vigtigt, at der i forbindelse med udviklingen af den nye standard tages 

højde for virksomhedens begrænsede mængde regnskabsbrugere samt størrelse, så udviklingen ikke 

følger den fulde IFRS for meget, og standarden derfor ikke bliver attraktiv for de små og 

mellemstore virksomheder. 

10.5.2 IFRS for SME som fleksibel løsning 

Den sidste mulighed er, at man vælger at lave en mere fleksibel model, hvor der i IFRS for SME-

standarden er mulighed for på nogen regnskabsposter at følge enten fuld IFRS eller IFRS for SME. 

På denne måde får man en regnskabsstandard, der kan tilskæres specifikt efter alle virksomheders 

ønsker og behov.  

Virksomheder, som er dattervirksomheder, hvis moder aflægger efter fuld IFRS, vil have incitament 

til at implementere så meget fra den fulde IFRS som muligt, mens andre virksomheder vil have 

muligheden for at vælge at udarbejde deres regnskab efter de forventninger, deres regnskabsbrugere 

har til oplysninger.  
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IFRS for SME giver allerede nu mulighed for at tilvælge regnskabspraksis fra fuld IFRS frem for 

IFRS for SME, som gennemgået under finansielle instrumenter.   

En ulempe ved denne udvikling vil være, at der vil være flere udgaver af IFRS for SME, og derved 

vil det være umuligt at sammenholde to regnskaber.  

I henhold til teorien for markedsløsninger vil virksomhederne i høj grad ønske at få deres regnskab 

til at ligne konkurrenternes, for at det er muligt at sammenligne og øge muligheden for at få kapital 

fra eksterne parter.  

10.5.3 IFRS for SME har sin egen udvikling 

En anden udviklingsmulighed er, at IASB vælger, at der ikke skal ske en løbende tilpasning af IFRS 

for SME til den fulde IFRS, men lader den leve sit eget liv, uden de samme opfølgninger som der 

kommer til en fuld IFRS.  

Dette vil betyde, at dattervirksomheder af børsnoterede selskaber løbende skal foretage flere 

reguleringer mellem deres rapportering og regnskabet, hvilket vil give disse selskaber mindre 

incitament til at implementere standarden.  

Vi mener, at en af fordelene ved at vælge denne ordning vil være, at standarden ikke bliver for 

ressourcekrævende for de små og mellemstore virksomheder, hvilket kan medvirke til, at 

virksomhederne er mere positive overfor at implementere standarden.  

Ønskes der ikke mange reguleringer, vil den udvikling i markedet, som standarden vælger ikke at 

indarbejde, medføre, at standarden ikke følger med udviklingen, og denne udviklingsmetode vil 

gøre brugen af tolkninger og best practices mere udbredt. 

Det er vores anbefaling, at IFRS for SME følger sin egen udvikling. På denne måde opnår man, at 

virksomhederne ikke får en uhensigtsmæssig omstillingsomkostning i opdateringsåret, samtidig 

med at man fastholder sammenligneligheden. 

10.6 Behov og anvendelighed for IFRS for SME 

Tilhængere af markedsløsninger mener, at markederne automatisk udleverer de oplysninger, som 

regnskabsbrugerne efterspørger. 

Selv i en international verden, hvor virksomhederne ikke længere kun samarbejder nationalt, vil der 

efter markedsløsninger ikke være behov for en regnskabsstandard. Dette skyldes, at 

markedskræfterne selv sørger for at få de informationer, de har behov for i forbindelse med 

vurdering af samarbejdsparter.   

Hvis virksomhederne i højere grad specialfremstillede informationerne til deres regnskabsbrugere, 

var det ikke nødvendigt for virksomheder på tværs af landegrænser at udarbejde regnskaber efter 
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samme standard. Vi vurderer dog, at dette ikke vil være praktisk muligt, da omkostningerne 

forbundet med dette, må skønnes at være for høje. 

Virksomhedernes hverdag bliver mere global, og selv mindre virksomheder opretter i højere grad 

Shared Service Centre i de asiatiske lande, fordi arbejdskraften er billigere.  

Som privatperson handler vi på internettet med virksomheder, der har driftssteder andre steder i 

verden.  

For at vi kan holde en høj standard i forhold til handel via nettet, vil det have stor betydning for de 

selskaber, som køber eller sælger via nettet, at de kan kontrollere sælgers/købers økonomiske 

situation igennem deres regnskab, og et internationalt anerkendt regnskab vil her lette den proces 

væsentligt og gøre internethandler mere udbredt, da man vil have mulighed for at kontrollere 

sælgers regnskabsmæssige oplysninger forholdsvis simpelt. Det er ikke ualmindeligt, at 

virksomheder kontrollerer deres leverandørs og kunders regnskab for at sikre, at de får deres penge 

og hermed minimerer risikoen for tab. En indførelse af IFRS for SME vil give sælger og køber 

større mulighed for at kontrollere samarbejdspartnere. 

Et lille land som Danmark, hvor eksport til udlandet er en væsentlig del af BNP'et73

10.7 Delkonklusion - generelle forhold 

, har behov for 

en international regnskabsstandard. Der er på nuværende tidspunkt kun mulighed for at anvende 

fuld IFRS. Anvendelsen af denne standard vil betyde, at flere mindre virksomheder vil have flere 

omkostninger forbundet med udarbejdelsen af regnskabet, end den nytteværdi der opnås. På 

baggrund af dette vil IFRS for SME vil være anvendelig for virksomheder i Danmark med en 

international profil, da den giver virksomhederne en mulighed for et internationalt regnskab, uden at 

det bliver helt så omkostningstungt som aflæggelsen efter fuld IFRS.    

De eksterne faktorer har stor betydning for virksomhedens ønsker om at implementere IFRS for 

SME.  

Det er vores vurdering, at der er mange faktorer, der er medvirkende til, hvorvidt IFRS for SME 

bliver en succes. For at virksomhederne i Danmark skal få glæde af standarden, kræver det, at 

standarden bliver benyttet af de samarbejdspartere, som virksomhederne har samt den måde, hvorpå 

standarden bliver implementeret i Danmark. 

IFRS for SME stiller modsat årsregnskabsloven flere krav til virksomhedernes oplysninger. Dette 

kan både forbedre virksomhedens regnskab, men ligeledes betyde, at vigtige informationer drukner. 

Vi anser det som en svaghed ved standarden, at den i modsætning til årsregnskabsloven ikke 

arbejder med klasser af virksomheder. Standarden forudsiger, at alle virksomheders 
                                                 
73 2008 udgør eksporten 55 % af BNP, Danmarks Statistik "Danmarks Udenrigsøkonomi 2008"  
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regnskabsbrugere har samme behov. Det vil især for virksomheder, der tidligere har aflagt efter 

klasse A og B, blive en større arbejdsbyrde at udarbejde regnskabet efter IFRS for SME. 

Det er en fordel for virksomhederne, at IFRS for SME har indarbejdet stilleperioder i deres 

standard, således at virksomhederne ikke behøver frygte, at der løbende er nye standarder, de skal 

forholde sig til og indarbejde i deres regnskaber. Samtidig vurderer vi, at disse stilleperioder vil give 

øget mulighed for tolkninger, da markedet løbende udviklinger sig. Derfor er det yderst vigtigt, at 

når der kommer tolkninger på standarden fra de forskellige lande, at man hurtigt fra IASB side 

kommer med IASB's tolkning på det gældende område, da dette vil eliminer muligheden for, at der 

bliver store forskelle på regnskabspraksis i de forskellige lande, hvilket har stor betydning for, at 

man stadig anser den som en international standard.  

Grundet den situation at Frankrig og Tyskland er modstandere af IFRS for SME, mener vi ikke, at 

der skal foretages en tvangsimplementering af standarden for virksomheder i EU. Derimod anser vi 

det som muligt, at EU giver landene lov til at implementere standarden. Grundet den nuværende 

regerings ønske om at lempe de administrative byrder for virksomheder i Danmark, anser vi, at 

implementeringen i Danmark vil blive frivillig.  

Implementeringen vil ligeledes blive påvirket af omverdens anvendelse af standarden. Større 

koncerner, der kræver, at deres samarbejdspartnere aflægger regnskaber efter IFRS for SME, samt 

banker der kræver regnskaber efter IFRS for SME for at låne penge til europæiske selskaber, vil få 

standarden implementeret i hele Europa.  

Når England og Irland indfører standarden i 2012 vil det være sandsynligt, at der kan komme et 

krav til de udenlandske virksomheder fra bankerne i England og Irland om, at de skal aflægge deres 

regnskab efter IFRS for SME for at kunne få lov til at optage et lån. 

Succesen for implementeringen er i høj grad afhængig af, hvorvidt virksomhederne ønsker og 

forstår at udnytte de synergieffekter, som standarden giver mulighed for.  

Usikkerheden vedrørende udviklingen af standarden, anslår vi, vil få nogle virksomheder til at blive 

ved med at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, fordi de ikke ved, hvordan standarden vil 

udvikle sig. 

Det er mest sandsynligt, at standarden bliver mere fleksibel med tiden, da IASB på den ene side 

ønsker at forbedre regnskabskvaliteten, samtidig med at virksomhedernes brugere ikke har samme 

informationsbehov. Dermed vil det være optimalt for virksomhederne at vælge de standarder fra 

fuld IFRS, som deres virksomhed har behov for og aflægge resten af regnskabet efter den mindre 

krævende standard IFRS for SME. Vælges denne metode, vil sammenligneligheden af regnskaberne 

formindskes. Da sammenligneligheden er en stor fordel ved standarden, vil vi anbefale, at denne 

model ikke vælges.  
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Vi vil anbefale, at IFRS for SME har sin egen udvikling, hvor ændringerne i standarden bliver små, 

således at virksomhederne har mulighed for at følge standarden, og ikke bliver fraholdt standarden, 

fordi den bliver for omfattende.    

Vi mener, at IFRS for SME vil være anvendelig for langt de fleste virksomheder, der har et 

internationalt perspektiv i deres forretning.  
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11. Konklusion 

IFRS for SME kom ud i juni 2009. Standarden fungerer som en selvstændig standard, som de små 

og mellemstore virksomheder kan vælge at benytte. Hovedopgavens overordnede problemstilling 

har været at vurdere anvendeligheden af standarden i Danmark, samt hvilke konsekvenser der er for 

regnskabsaflæggerne ved at anvende IFRS for SME i stedet for årsregnskabsloven. IFRS for SME 

er bygget på den regnskabspraksis, der er i fuld IFRS, men vi har valgt kun at fokusere på 

regnskabsområder, som er relevante for små og mellemstore virksomheder. Vi har i opgaven valgt at 

fokusere på virksomheder, der på nuværende tidspunkt aflægger regnskab efter klasse B og C. 

For at vurdere hvilke konsekvenser det vil få for virksomhederne, har vi været nødt til at behandle 

standarden ud fra forskellige perspektiver. Vi har igennem vores arbejdsproces med hovedopgaven 

vurderet, at det ikke har været nok at se på forskellene på regnskabspraksis for de 

regnskabsmæssige poster, da der ved en overgang fra årsregnskabsloven til IFRS for SME vil være 

en del eksterne forhold, som virksomhederne skal tage stilling til eller overveje. Derfor har vi 

overvejet, hvilke generelle forhold der kan have stor indflydelse på virksomhedernes valg af 

regnskabsmetode.  

IFRS for SME er ligesom årsregnskabsloven bygget på den formueorienterede begrebsramme. 

Hvilket betyder, at der ikke vil være en væsentlig forskel i de teorier, der ligger bag IFRS for SME 

og årsregnskabsloven. 

11.1 Formål med IFRS for SME 

Formålet med IFRS for SME er at få ensartet regnskaberne på tværs af landegrænserne, således at 

virksomhedernes mulighed for at agere i en globalverden stiger. Ifølge IASB's informationer skal 

virksomhederne implementere IFRS for SME, fordi det giver adgang til kapital, øger 

sammenligneligheden, øger kvaliteten af regnskabet samt mindsker byrden for virksomhederne.  

Vi er som udgangspunkt enige med IASB's vurdering af fordelene med IFRS for SME, vi mener 

dog ikke, at standarden vil mindske de administrative byrder for virksomhederne, der tidligere har 

aflagt regnskab efter årsregnskabsloven. Dette skyldes, at årsregnskabsloven på flere punkter er 

mere lempelig og stiller færre notekrav end IFRS for SME. 
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11.2 Yderligere krav til IFRS for SME-standarden i Danmark 

Ligesom virksomheder i Danmark, der aflægger regnskab efter fuld IFRS, er det vores vurdering, at 

virksomheder, der ønsker at aflægge regnskab efter IFRS for SME, vil blive mødt med yderligere 

krav. Dette skyldes, at IFRS for SME ikke stiller krav om revisionspligt, indsendelsesfrister og 

ledelsesberetning. Kravet vedrørende revisionspligt og oplysninger i ledelsesberetningen kan være 

en risiko for en konkurrenceforvridning i forhold til udenlandske selskaber. Dette skyldes, at 

virksomhederne i Danmark har øgede omkostninger forbundet med udarbejdelsen af regnskabet. 

Grunden til dette er, at revisionspligten fastsættes af landene og dermed må antages at være 

forskellige. På den anden side, mener vi, at eksterne parter ofte tillægger revisionspåtegningen en 

vis værdi og dermed øges værdien af regnskabet. Derudover betyder signalteorien, at jo flere 

oplysninger virksomheden giver, jo større tiltro vil eksterne parter have til virksomheden. Hermed 

mener vi, at til trods for at virksomhederne har flere omkostninger i forbindelse med aflæggelsen af 

et regnskab efter IFRS for SME, fordi der formentligt fortsat vil være øgede danske krav, vil de 

omkostninger, der er forbundet hertil, betyde, at eksterne parter har en øget tiltro til virksomheden, 

og deres mulighed for at tjene penge vil stige. Desuden ligger markedsløsningsteorien til grund, at 

virksomheder prøver at aflægge ens regnskaber, hvilket vil betyde, at virksomheder i udlandet, der 

er konkurrenter til danske virksomheder, vil have interesse i også at få en revisionspåtegning og 

oplyse om de samme forhold i ledelsesberetningen som det danske virksomhed, hvorfor vi antager, 

at der efter en årrække ikke længere vil være en konkurrencemæssig ulempe ved, at de danske 

myndigheder stiller yderligere krav, da andre landes virksomheder ønsker at leve op til de samme 

krav. 

11.3 Forskelle på de regnskabsmæssige behandlinger efter IFRS for SME og 

årsregnskabsloven 

De krav til behandlingen af materielle anlægsaktiver, der er under IFRS for SME vil være en større 

administrativ byrde for virksomhederne. Dog er vi af den overbevisning, at den regnskabsmæssige 

behandling vil være medvirkende til at øge kvaliteten af regnskabet og vil give mulighed for at give 

et mere retvisende billede af virksomhedernes materielle anlægsaktiver. Dette skyldes, at det er 

muligt at ændre i både skrapværdi og afskrivningsperiode løbende. Det er dog ikke muligt at 

indregne materielle anlægsaktiver til dagsværdi, men i henhold til tidligere gennemgået 

undersøgelse er det ikke et ønske fra investorer, hvorfor den forskel ikke har en stor betydning for 

aflæggelse af regnskabet.  

Behandlingen af immaterielle anlægsaktiver vil betyde noget for virksomhedens mulighed for at 

foretage afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver i en periode på over 20 år. Selvom muligheden 
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har været der efter årsregnskabsloven, mener vi ikke, at den har været udnyttet heller ikke steder, 

hvor det har været relevant. Samtidig anser vi, at immaterielle anlægsaktiver oftest kan være svære 

at måle med hensyn til levetid og værdiansættelse.  

Virksomheder, der aflægger regnskaber efter årsregnskabsloven, har muligheden for at aktivere 

omkostninger forbundet med udvikling, dette er ikke en mulighed efter IFRS for SME. Dette vil 

betyde, at flere virksomheder ikke vil få indregnet immaterielle anlægsaktiver, og dermed bliver 

omsætning og omkostninger dårligt matchet i resultatopgørelsen. IFRS for SME-standarden 

forsøger at minimere effekten af de manglende indregnede immaterielle anlægsaktiver ved at 

virksomheden skal oplyse om omkostninger, der er indregnet i årets resultatopgørelse. Denne 

regnskabsmæssige behandling letter de administrative byrder på virksomheden. Vi mener dog ikke, 

at det er hensigtsmæssigt, at virksomheden oparbejder store immaterielle anlægsaktiver, der ikke 

fremgår af virksomhedens regnskab. Dette vil ligeledes betyde, at virksomheder med store 

omkostninger forbundet med udvikling vil få et væsentligt dårligere resultat i de år, udviklingen 

foregår, hvilket kan påvirke virksomhedens mulighed for at rejse fremmedkapital, hvis dette er 

nødvendigt. 

Målingen og indregningen er anderledes for finansielle instrumenter efter IFRS for SME end efter 

årsregnskabsloven, vi anser ikke, at dette vil have store betydninger for den regnskabsmæssige 

værdi. 

Den væsentligste forskel på den regnskabsmæssige behandling efter IFRS for SME og 

årsregnskabsloven er, at der efter årsregnskabsloven skal foretages indregning af sikringskontrakter, 

mens det er en mulighed efter IFRS for SME. Denne regnskabsmæssige behandling efter IFRS for 

SME er ikke en forbedring af kvaliteten af regnskabet, men er med til at lette de administrative 

byrder forbundet med indregningen og vurderingen af sikringskontrakten. Dette kan betyde, at 

regnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomheden, hvis de vælger ikke at indregne 

væsentlige sikringskontrakter. Skulle virksomheder vælge ikke at indregne sikringskontrakter, der 

er væsentlige, skal de omtale dette i enten noteoplysninger eller ledelsesberetningen.  

11.4 Ikke-regnskabsmæssige forhold 

De eksterne faktorer vil have en stor betydning, for hvorvidt virksomhederne ønsker at aflægge 

regnskab efter IFRS for SME frem for årsregnskabsloven. Da flere danske virksomheder agerer 

over landegrænser, er der opstået et behov for, at deres regnskab kan forstås af personer, der ikke 

har en forståelse for årsregnskabsloven, hvilket vil have en positiv indvirkning på valget af IFRS for 

SME frem for årsregnskabsloven. Det vil specielt være muligheden for at få tilført kapital samt 
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muligheden store samarbejdspartnere har for at presse virksomhederne til at aflægge regnskab efter 

IFRS for SME, vi ser som de store motivationsfaktorer.  

Koncerner med virksomheder i forskellige lande har en mulighed for at få en stor gevinst i form af 

synergieffekter ved, at alle i koncernen får mulighed for at aflægge årsregnskab efter samme 

regnskabsstandard. Derved vil man undgå, at virksomhederne skal udarbejde to regnskaber, og man 

vil have muligheden for at centralisere processen. 

Desuden, kan de forskellige udviklingsmuligheder i IFRS for SME have en betydning for 

virksomhedens incitament til at implementere standarden.  

I givet fald IFRS for SME ønsker at følge fuld IFRS, vil det over en årrække blive for stor en 

administrativ byrde i forhold til den nytte, de får af udarbejdelsen efter IFRS for SME. Det er 

vigtigt, at der meldes ud, i hvilken retning standarden forventes at bevæge sig, således at 

virksomhederne ikke fravælger standarden på baggrund af den mulige udvikling. 

Den mest optimale udvikling vil være at IFRS for SME følger sin egen udvikling, således at 

virksomhederne får mulighed for at aflægge regnskab efter en international anerkendt standard, 

uden at dette bliver for omkostningstungt for virksomheden, og at der ikke foretages en 

overproduktion af regnskabsinformationer. 

IFRS for SME henvender sig til virksomheder med mere end 50 medarbejdere, det er vores 

vurdering, at det ikke er alle virksomheder med mere end 50 medarbejdere, der vil have gavn af at 

implementere denne standard frem for årsregnskabsloven. Vi vil anbefale, at der lægges yderligere 

kriterier til klassifikationen af målgruppen, således at omsætning og virksomhedens 

forretningsområde ligeledes vil have en betydning. Det er vores vurdering at flere virksomheder vil 

udarbejde regnskabsoplysninger, der ikke er behov for, hvis alle virksomheder med flere end 50 

medarbejdere skal aflægge regnskab efter IFRS for SME.  

Det vil specielt i implementeringsåret være mange engangsomkostninger forbundet hermed både 

systemmæssige omkostninger og uddannelsesmæssige omkostninger.  

Vi vurderer, at de fordele virksomheden får ved at aflægge regnskab efter en international standard 

vil overstige de ekstra omkostninger, der er forbundet med udarbejdelsen af regnskabet efter IFRS 

for SME. Dette skyldes, at en højere sammenlignelighed alt andet lige vil øge samhandlen på tværs 

af landegrænser, hvilket vil forbedre virksomhedens økonomi. 
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11.5 Implementeringen i Danmark 

Da Tyskland og Frankrig på nuværende tidspunkt er modstandere af standarden, er vi af den 

mening, at implementeringen ikke vil blive indført via tvang fra EU samtidig med den danske 

regerings ønske om at lempe de administrative byrder for virksomhederne, vil implementeringen i 

Danmark ske frivillig. 

Succesen af standarden er i høj grad afhængig af standardens anvendelse i de lande, vi handler 

meget med, og derfor vil der gå en længere periode, før implementeringen bliver udbredt blandt de 

danske virksomheder.  

Det er vores vurdering, at implementeringen vil ske frivilligt, og i starten mest vil være større 

virksomheder, der vil anvende standarden. Men over en årrække vil hovedparten af virksomheder i 

Danmark vælge at anvende standarden. Der vil dog sandsynligvis stadig være behov for en lokal 

regnskabslov til de mindste virksomheder.  

11.6 Behov for og anvendelighed af IFRS for SME i Danmark 

Vi mener, at der er et behov for en international standard for virksomheder, der ikke er børsnoteret. 

Denne standard skal ikke være så omfangsrig som fuld IFRS, og derfor er IFRS for SME en god 

mulighed for mindre virksomheder at få en international vinkel.  

Anvendeligheden af IFRS for SME anser vi som god, da det giver en international profil, der ikke 

er lige så stor en byrde som fuld IFRS. 

På baggrund af de ovenfor behandlede konklusioner, vil IFRS for SME, til trods for at det på mange 

punkter bliver mere ressourcekrævende at udarbejde regnskabet, være et godt alternativ til 

årsregnskabsloven, og det kan forbedre virksomhedens position både på det nationale og 

internationale marked.  

Vi anbefaler, at IFRS for SME bliver frivilligt implementeret i Danmark, således at det bliver muligt 

at aflægge regnskaber efter IFRS for SME.  
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12. Perspektivering 

I hovedopgaven har vi fokuseret på konsekvenserne for regnskabsaflægger. Vi har i vores 

perspektivering valgt at fokuser på de globale økonomiske konsekvenser ved en implementering af 

IFRS for SME i verden. 

IFRS for SME er allerede ved at blive implementeret rundt om i verdenen, dog er der indtil videre 

kun få, der benytter sig af den nye standard. Men vi tror på, at implementeringen af IFRS for SME 

vil finde sted i de fleste lande rundt om i verdenen, og med tiden også i Europa.  

Vi mener, at en fælles international regnskabsstandard som IFRS for SME vil være med til at 

fremme globaliseringen og herigennem at fremme den økonomiske vækst globalt. Den vil være 

medvirkende til, at regnskabsaflæggerne vil kunne opnå nogle internationale fordele ved, at handel 

på tværs af landegrænser vil stige, og dermed vil verdenen blive rigere. Endvidere vil den være 

medvirkende til ressourcebesparende aktiviteter i virksomhederne, som gennemgået under 

synergieffekter. Specielt større koncerner have mulighed for at få besparelser på deres 

administration, hvilket vil komme samfundet til gode. 

Såfremt flere lande anvender samme regnskabspraksis, vil der blive sparet på omkostningerne til 

udviklingen og vedligeholdelse af de nationale regnskabsstandarder. Der vil kun være behov for at 

vedligeholde et eller få sæt regnskabsstandarder, dette vil globalt give økonomiske besparelser. 

Ulempen ved anvendelsen af IFRS for SME er, at standarden behandler alle virksomheder lige, der 

er således ingen forskel på, hvilke oplysninger virksomheden skal give, og hvilke oplysninger 

regnskabsbruger efterspørger. Dette øger risikoen for, at der bliver overproduceret oplysninger, en 

overproduktion der betyder at der bruges økonomiske ressourcer, der ikke generer værdi. Denne 

tendens er med til at reducere den økonomiske gevinst ved implementeringen af IFRS for SME. 

Vi mener, at implementeringen af standarden vil være til gavn for det globale samfund som helhed, 

samt at mekanismerne i det internationale samfund vil være med til at sørge for implementeringen 

af standarden. Det er muligt, at der bliver overproduceret oplysninger til regnskabsbrugerne, men vi 

forventer ikke, at det modsvarer de værdier, som standarden vil bidrage med.  
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