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1. Indledning 

”Grænsen for moderne virksomheders aktiviteter går ikke længere ved hverken Kongeåen, 

Suez-kanalen eller Den kinesiske Mur. Grænserne findes ikke længere”. Citatet stammer fra 

Viden.jp.dk, hvor begrebet globalisering forsøges beskrevet.  

Begrebet globalisering er i de seneste år blevet mere og mere anvendeligt. Begrebet er et 

udtryk for stadig stigende økonomisk og kulturel udveksling mellem lande og verdensdele.  

Danmark, som kan karakteriseres som værende en lille åben økonomi, handler og 

kommunikerer med næsten alle lande nu til dags.  

Globaliseringen har i de seneste år ikke blot sat sit præg på den danske samhandel med 

omverdenen, men også på den danske regnskabsregulering. Den øgede globalisering af de 

markeder, som virksomhederne handler inden for, har medvirket, at antallet af udenlandske 

interessenter, långivere, investorer mv. er øget markant. Dette har bevirket, at behovet for at 

kunne sammenligne og vurdere virksomheder, herunder deres finansielle stilling, på tværs af 

landegrænser ligeledes er øget. 

I Danmark har vi én aktør indenfor udarbejdelse af regnskabsvejledninger. Dette er et 

regnskabsteknisk udvalg under FSR (Forening af Statsautoriserede Revisorer). De har tidligere 

selvstændigt udarbejdet regnskabsvejledninger til danske virksomheder, inspireret af IFRS
1
 og 

IAS’erne (IASB). Den danske årsregnskabslov er derfor også væsentligt præget af 

globaliseringen uden dog at være fuld sammenlignelig med IFRS.  

IFRS er det eneste alternativ for sammenligning af virksomheders finansielle stilling samt 

indtjeningsevne i et internationalt perspektiv. Udfordringen med IFRS, er at den er meget 

omfattende og dermed også vanskelig at implementere. Dette har medført, at nytteværdien ved 

implementering af IFRS, i de fleste tilfælde, ikke svarer overens med den omkostning dette 

medfører, for små og mellemstore virksomheder. 

 

                                                      

1
 Herefter: ”IFRS”. 
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I erkendelse af ovenstående, så har IASB udarbejdet et udkast til en IFRS - standard, med sigte 

mod små og mellemstore virksomheder. Formålet med denne standard er, at 

regnskabsreguleringen stiller mindre krav til regnskabsproducenten ved implementering, i 

forhold til IFRS.  

De indledende tanker vedrørende denne standard blev offentliggjort i 2000.  Her blev det af 

IASB klargjort, at der findes et behov for en speciel version af internationale 

regnskabsstandarder for mindre virksomheder.
2
 

I 2001 begyndte IASB udarbejdelsen af regnskabsstandarder passende til mindre 

virksomheder. IASB fremsatte herefter en arbejdsgruppe inkluderende eksperter på området til 

at frembringe råd, spørgsmål, alternativer og potentielle løsninger til problemstillingerne.  

I de efterfølgende år blev der fortsat arbejdet med udformning af standarden. I 2004 

publicerede IASB et skriv indeholdende foreløbige tanker omkring standarden, kaldet 

”Preliminary views on accounting standards for small and medium sized entities”. IASB 

opfordrede heri offentligheden til at indsende kommentarer til IASBs tilgang til emnet, 

hvorefter de modtog 120 kommentarer
3
.  

Tilbagemeldingerne i 2004 indikerede et klart ønske om en standard af denne karakter. Flere 

lande havde som præference, at adoptere en IFRS - standard for små og mellemstore 

virksomheder frem for lokalt at udvikle standarder. Derudover blev der udtrykt ønske om at 

standarden skulle blive en ”stand alone - standard”, det vil sige en selvstændig standard for 

disse virksomheder. IASB besluttede derfor at udarbejde et udkast til IFRS for små og 

mellemstore virksomheder
4
. 

 

                                                      

2
Exposure draft February 2007 s. 6. 

3
”Basis for conclusions on exposure draft, IFRS for SMEs” february 2007. 

4
”Basis for conclusions on exposure draft, IFRS for SMEs” february 2007. 
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I februar 2007 udgav IASB udkast til IFRS for små og mellemstore virksomheder, ”standard 

for small and medium sized entities”. Ved publicering af udkastet blev der inviteret til 

feedback, hvilket skulle indgives inden d. 30. november 2007.  

IASB modtog i alt 161 breve med kommentarer og ca. 115 små og mellemstore virksomheder 

deltog i såkaldte ”field tests”. IASB udgav på samme tid et notat, hvori det blev beskrevet 

hvilke issues og kommentarer, som blev modtaget på baggrund af spørgeskemaer, som blev 

udsendt inden udkastet til standarden
5
.   

Standarden har i perioden efter 2007 ændret navn. IASB har besluttet at kalde standarden for 

”IFRS for Non-publicly Accountable Entities (NPAEs)”, for bedre at matche de virksomheder 

virksomheden henvender sig til
6
. 

IASB oplyser at det forventes at standarden vil blive endelig vedtaget i løbet af andet kvartal 

2009
7
. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5
 Basis For Conclusion On Draft IFRS for SMEs (Herefter: BC). 

6
 Project summary (Opdateret 18. februar 2009) – Udarbejdet af IASB  

7
 Project summary (Opdateret 18. februar 2009) – Udarbejdet af IASB 
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2. Problemformulering 

Forholdene som nævnes ovenfor har således den indvirkning, at der er behov for en 

international regnskabsstandard. Verdenen er for danske virksomheders vedkommende 

indrettet således, at aflæggelse af regnskab enten skal ske efter den danske årsregnskabslov 

eller den store og meget omfattende internationale regnskabsstandard IFRS. Denne udfordring 

er forsøgt løst af IASB ved udformning af et udkast til en komprimeret og selvstændig 

standard for ”Non-publicly Accountable Entities” (Stand-alone standard), herefter kaldet 

NPAEs.  

Dette fører os frem til vores problemstilling: 

”Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til?
8
” 

Til brug for besvarelse af det første hovedspørgsmål ovenfor vil vi søge at besvare en række 

underspørgsmål der kan formuleres således: 

 Hvad er baggrunden for NPAEs? 

 Hvem er målgruppen til IFRS NPAEs (Som defineret af IASB)? 

 Hvilke typer af interessenter har målgruppen til NPAEs? 

”Hvor fordelagtig er standarden for de virksomheder den henvender sig til?” 

Til brug for besvarelse af det andet hovedspørgsmål ovenfor vil vi søge at besvare en række 

underspørgsmål der kan formuleres således: 

 Hvilke overordnede forskelle er der mellem NPAEs, ÅRL og IFRS?
9
 

                                                      

8
 Herunder vurderes standardens fordelagtighed på et overordnet plan. Dette berøres mere specifikt i opgavens 2. del. 

9
 Standardens indhold er blevet ændret løbende. Vi vil derfor redegøre for de endelige bestemmelser, vedrørende de to 

udvalgte regnskabsområder (Finansielle Instrumenter & Værdiforringelse af aktiver). 
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 Hvilke konsekvenser
10

 har forskellene for regnskabsaflæggelse indenfor 

regnskabsområderne: Finansielle Instrumenter & Værdiforringelse af aktiver?
11

 

I forbindelse med vurderingen af konsekvenserne, som følge af forskellene mellem NPAEs, 

ÅRL og IFRS, sigtes der mod en gennemgang af indregning, måling og præsentation. 

Begrebsrammerne vil blive gennemgået, som led i besvarelsen af det første hovedspørgsmål. 

Det er ønsket at læseren med denne opgave vil være i stand til at tage stilling til hvilke 

virksomheder NPAEs henvender sig til. Derudover vil læseren være i stand til at tage stilling 

til fordelagtigheden i standarden ved de udvalgte regnskabsområder. 

En endelig konklusion om NPAEs fordelagtighed som helhed vil derfor ikke kunne drages ud 

fra denne opgave, da vi kun fokuserer på de to regnskabsområder ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10
 Konsekvensvurdering foretages både for regnskabsproducenter og regnskabsbrugere. Se definition senere i opgaven. 

11
 Dette medfører, at vi kun kan konkludere omkring konsekvenserne ved eventuelle forskelle mellem standarderne 

(NPAEs, ÅRL, IFRS), ud fra disse regnskabsområder. 
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3. Afgrænsning 

Opgaven vil udelukkende behandle implementering af NPAEs efter danske forhold, med 

henblik på at kunne give en vurdering af fordelagtigheden i standarden i forhold til gældende 

regnskabsregulering i Danmark. Implementering af NPAEs i andre lande end Danmark vil 

derfor ikke blive berørt i denne opgave. Denne afgrænsning er foretaget bevidst, da en 

gennemgang af de udfordringer virksomheder i andre lande vil møde, i forbindelse med 

implementering af NPAEs, vil være for ressourcekrævende i forhold til opgavens omfang. 

Vi forudsætter, at en implementering af NPAEs i Danmark vil tage afsæt i ÅRL og dens 

opbygning. Vi forudsætter at dette bliver en realitet.  

Vi vil alene forholde os til virksomheder, som i forvejen ikke er omfattet af IFRS. Disse 

virksomheder har reelt tre valgmuligheder, nemlig ÅRL, NPAEs & fuld IFRS
12

, og vi ser 

derfor et belæg for at diskutere valget mellem mulighederne og fordelagtigheden heraf. 

I erkendelse af omfanget ved en samlet analyse af NPAEs- fordelagtighed, har vi udover 

ovenstående afgrænsninger valgt, at afgrænse os til kun at gennemgå to regnskabsområder: 

 Værdiforringelse af aktiver
13

 

 Finansielle instrumenter
14

 

Valget af disse regnskabsområder er foretaget ud fra en betragtning om at disse er gængse 

regnskabsområder. Værdiforringelse af aktiver er karakteriseret ved at det er et svært 

gennemskueligt regnskabsområde og præget af væsentlige skøn. Derudover så er finansielle 

instrumenter en væsentlig del af en virksomheds balance. Dette betyder samtidig, at der er 

                                                      
12

 Indholdet i ÅRL og IFRS vil blive gennemgået i begrænset omfang. Det formodes, at læser er bekendt med indholdet i 

bestemmelserne. 

 
13

 Værdien af et aktiv kan forringes over tid, hvilket kan skyldes flere faktorer. Vi vil i denne opgave gennemgå og vurdere 

den regnskabsmæssige behandling af denne risiko for værdiforringelse i de tre standarder. 

 
14 

Finansielle instrumenter14 er enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en modsvarende finansiel 

forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. 
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store krav til regnskabsproducenten ved behandlinger af disse regnskabsområder, da det er 

væsentlige og komplekse områder. En diskussion af forskellene i behandlingen af 

regnskabsområderne, mellem regnskabsreguleringerne (NPAEs, ÅRL og IFRS) findes derfor 

relevant. Herudover så viser indledende studier, at IASB har foretaget en del lempelser i 

NPAEs
15

 i forhold til IFRS på disse regnskabsområder og derfor findes en nærmere analyse af 

lempelsernes betydning i praksis relevant. 

En endelig konklusion om NPAEs fordelagtighed som helhed, vil derfor ikke kunne drages ud 

fra denne opgave, da vi kun fokuserer på de to regnskabsområder ovenfor. 

Ydermere har vi, ligeledes i erkendelse af opgavens omfang, valgt at se bort fra den af FSR 

udsendte regnskabsvejledning for mindre virksomheder
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

15
 ”IFRS for små og mellemstore virksomheder – Ny regnskabsregulering…” Revision & Regnskabsvæsen nr. 9. 2007 

16
 ”Regnskabsvejledning for mindre virksomheder” – FSR, juli 2007 
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4. Metode 

For at kunne besvare problemformuleringen, er opgaven opdelt i 2 hovedområder: 

1. Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til? 

Indledningsvis vil vi redegøre for indholdet i NPAEs og hvilke virksomheder, der af IASB er 

defineret som målgruppe. Dermed vil vi være i stand til at vurdere hvilke virksomheder 

standarden henvender sig til, med udgangspunkt i IASBs definition. Afslutningsvis vil vi give 

vores bud på hvilke typer af virksomheder, der vil finde anvendelse af NPAEs fordelagtig. 

2. Analyse og vurdering af NPAEs fordelagtighed i forhold til ÅRL & IFRS. 

Vi vil, med udgangspunkt i de to udvalgte regnskabsområder, vurdere forskelle og ligheder 

mellem NPAEs, IFRS og ÅRL.  

Afslutningsvis vil vi diskutere fordelagtigheden ved implementering af NPAEs i 

virksomhederne, som er identificeret i første del, ligeledes med udgangspunkt i de to udvalgte 

regnskabsområder. 

4.1 Definition af begreber 

I nærværende afsnit vil de ovenfor brugte begreber blive defineret og forklaret, for at skabe 

forståelse for, hvad vi ønsker at belyse. Der vil blive lagt vægt på begreberne brugt i 

delspørgsmålene, herunder ”regnskabsbruger”. Vi vil samtidig redegøre for definitionen af 

”informationsbehov”. 

Regnskabsbruger 

Regnskabsbrugerne består ifølge Elling (2004: 17) af nuværende og potentielle ejere, 

långivere, ansatte, leverandører, kunder, offentlige myndigheder og offentligheden generelt. 

Årsregnskabsloven beskriver i §12, stk. 2 regnskabsbruger som:  

”…personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske 

beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og 
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mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, 

lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder.” 

Begge definitioner af regnskabsbruger er meget brede. Vi vil derfor i vores opgave forsøge at 

konkretisere regnskabsbrugerne for små og mellemstore virksomheder.   

Informationsbehov 

Regnskabsvæsen er en samfundsaktivitet, der beskæftiger sig med måling og kommunikation 

af finansiel og anden information (regnskabsinformation) om udnyttelsen af knappe
17

 

ressourcer
18

 til beslutningsformål. 

Regnskabsinformationen er nødvendig for at regnskabsbruger kan træffe de rette beslutninger, 

om eksempelvis allokering af ressourcer. Beslutningerne foretages for at dæmme op for de 

knappe ressourcer i samfundet, som netop skal fordeles på bedst mulig vis. Der vil derfor 

opstå et informationsbehov hos regnskabsbruger, som led i at træffe bedst mulige beslutninger. 

Vi vil i opgaven komme nærmere ind på begrebets indhold og hvilke kvalitetskrav, som bør 

være opfyldt for regnskabsinformation der produceres.  

Fordelagtighed 

”Fordelagtig: favorabel, gunstig, interessant”
19

 

Fordelagtighed kan mere konkret defineres, som værende en afvejning af to eller flere 

alternativers gunstighed. Vi vil i opgaven lægge vægt på at fordelagtighed vurderes
20

 ved at 

belyse fordele og ulemper, ved implementering af NPAEs som standard for 

regnskabsaflæggelsen i forhold til gældende lovgivning (ÅRL og IFRS). 

                                                      

17
 Knaphed opstår som følge af, at ressourcerne i samfundet er begrænset - Årsrapporten – teori og regulering, Elling, Jens 

O., side 17. 

18
 Der findes flere former for ressourcer: Finansielle ressourcer (egenkapital, lånekapital), fysiske ressourcer (jord og andre 

naturressourcer, bygninger, maskiner, råvarer, halvfabrikata mv.) 

19
 Politikens Nydansk Ordbog med Etymologi. 

20
 Vurderingen foretages alene ud fra regnskabsområderne: Værdiforringelse af aktiver & Finansielle instrumenter. 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 14 

4.2 Opgavens opbygning 

 

IFRS for NPAEs  

IFRS 

  

 Redegørelse for begrebs- 

rammen og målgruppen for  

IFRS for NPAEs 

ÅRL 

Hvem henvender IFRS 

For NPAEs sig til? 

Finansielle instrumenter Værdiforringelse af 

aktiver 

Vurdering af  

Fordelagtigheden 

ved  

IFRS for NPAEs 

ÅRL IFRS 
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4.3 Kildekritik
21

 

Vi har i vores indledende studier konstateret, at den tilgængelige litteratur vedrørende emnet er 

begrænset. Dette skyldes primært, at der er tale om en regnskabsstandard
22

, som endnu ikke er 

vedtaget.  

Grundet vores emnevalg, så har vores primære informationskilder været udkastet til ” IFRS for 

Non-publicly Accountable Entities (NPAEs)”, ”Basis for conclusions on exposure draft 

(NPAEs)”, Bestyrelsesmødereferater
23

, IFRS samt Årsregnskabsloven.  

Vi har ved gennemgangen af disse værker forholdt os kritisk til de givne informationer, men 

da der primært er tale om faglitteratur, så indeholder materialet meget få elementer af 

subjektivitet.   

Vi har ydermere benyttet os af materiale, som i højere grad er præget af subjektivitet. Heraf 

nævnes artikler og ”comment letters” til udkastet til NPAEs mv. Vi har løbende forholdt os 

kritisk til det læste materiale og noteret eventuelle kommentarer hertil i vores 

opgavebesvarelse. 

                                                      

21
 Indsamling af information foretaget frem til 1. april 2009. 

22
 NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

23
 Bestyrelsesmødereferater udsendt af IASB. Findes via: www.IASB.org 
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5. Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til? 

5.1 Informationsbehov hos regnskabsbrugere 

De primære interessegrupper til en virksomhed består af: ejerne, långiverne, ledelse, 

medarbejdere, leverandører, kunder, offentlige myndigheder og det eksterne miljø.
24

 

Interessegrupperne vil ofte have forskellige former for informationsbehov, idet de ønsker at 

anvende oplysningerne fra virksomhedens årsrapport til bestemte beslutningsformål
25

.  

5.2 International regnskabsregulering 

Danmark er en lille åben økonomi, som er i konstant samhandel med omverdenen. Denne 

øgede samhandel, som sker i takt med den øget globalisering, har ligeledes øget kravene til 

regnskabsaflæggelse og de tilstødende processer
26

. Processen skal være mere dynamisk, da 

interessenternes informationsbehov ligeledes forandres i takt med at omverdenen forandrer 

sig. 

5.3 Baggrunden for NPAEs 

IASB har gennem en årrække udarbejdet internationale regnskabsstandarder af høj kvalitet til 

primært børsnoterede virksomheder. Standarderne har de seneste år gennemgået en rivende 

udvikling. Ikke mindst påvirket af EU’s beslutning om, at alle børsnoterede virksomheder i 

EU skal anvende standarderne ved udarbejdelse af koncernregnskabet.
27

  

En diskussion af hvorvidt en standard er af den højeste kvalitet, vil altid være relevant i takt 

med den generelle udvikling i verdenshandelen og dermed også kravene til kvaliteten af den 

regnskabsinformation der produceres.
28

 Filosofien bag regnskabsaflæggelse og de 

dertilhørende processer, bygger på at en begrebsramme er gældende som fælles platform, hvor 

professionel produktion af regnskabsinformation kan finde sted.  

                                                      

24
 Årsrapporten – teori og regulering, Elling, Jens O., side 33-34. 

25
 Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beslutningsformål. 

26
 Se bilag 2 for en gennemgang af begrebsrammens opbygning og herved kvalitetshierakiet. 

27
 ”IFRS for små og mellemstore virksomheder” Revisions & Regnskabsvæsen nr. 9. 2007 

28
 ”IFRS for små og mellemstore virksomheder” Revisions & Regnskabsvæsen nr. 9. 2007 
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Den store udfordring ved at operere inden for denne begrebsramme er, at der ved produktion 

af regnskabsinformation kræves at regnskabsproducenter og de øvrige involverede parter 

fastlægger et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, 

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
29

 Da begrebsrammen, med 

rette, ikke foreskriver hvad et retvisende billede er, vil der derfor inden for kredse af 

regnskabsproducenter og regnskabsbrugere altid herske et ønske om at forbedre og udvikle 

lovgivning indenfor regnskabsaflæggelse, så denne er konstant er opdateret og svarende til 

informationsbehovet hos regnskabsbrugere. 

Informationsbehov i omverdenen for en virksomhed skal samtidig ses i forhold til 

omkostningerne forbundet med at producere disse informationer, som regnskabsproducenter er 

nødt til at tage højde for. Der skal altså være en sammenhæng i mellem disse forhold. Den 

høje kvalitet i regnskabsinformation, der tilstræbes af både regnskabsproducent og 

regnskabsbruger har dog samtidig vist, at regelsæt ofte bliver for omfangsrige og 

komplicerede.
30

 IFRS er et slående eksempel herpå, som internationalt er anerkendt som 

værende det regelsæt, der repræsenterer den højeste kvalitet af regnskabsstandarder på globalt 

plan.
31

  

IFRS er omkostningskrævende for regnskabsproducenter verden over, da regelsættet bærer 

meget præg af at standarderne ikke er skrevet i sammenhæng, og kravene der stilles ligeledes 

heller ikke er vurderet samlet. Her rejses kritikken mod IFRS, da den er meget byrdefuld for 

regnskabsproducenterne og i visse tilfælde kan der opstå tvivl om hvorvidt 

regnskabsinformationerne gavner regnskabsbrugernes informationsbehov, eller om den store 

mængde informationer, som følge af de mange oplysningskrav uafhængigt af hinanden 

ligefrem kan sløre vigtige informationer i regnskabet.
32

 

                                                      

29
 ÅRL § 11 

30
 ”IFRS for små og mellemstore virksomheder” Revisions & Regnskabsvæsen nr. 9. 2007 

31
 ”IFRS for små og mellemstore virksomheder” Revisions & Regnskabsvæsen nr. 9. 2007 

32
 ”IFRS for små og mellemstore virksomheder” Revisions & Regnskabsvæsen nr. 9. 2007 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 18 

Der er kun et begrænset antal børsnoterede virksomheder i EU. Antallet har tidligere været 

opgjort til ca. 8.000, men vurderes noget højere nu. Samtidig er der i EU ca. 5 millioner 

virksomheder, som ikke er børsnoterede og som kategoriseres som små og mellemstore
33

. 

Disse har derved for nuværende, gældende national regnskabslovgivning i deres respektive 

nationer og IFRS, som eneste alternativer til en begrebsramme for produktionen af 

regnskabsinformation.  

I et internationalt perspektiv er der et større og større behov for sammenlignelig 

regnskabsinformation på tværs af landegrænser. Dette stigende behov følger blandt andet af at 

eksporten i Danmark er steget i årenes løb
34

, og dermed er flere danske virksomheder kommet 

i større og større interaktion med det internationale marked. Dette er imidlertid ikke muligt, 

når størstedelen af de små og mellemstore virksomheder anvender deres respektive nationers 

regnskabslovgivning som begrebsramme. Der eksisterer derfor ene og alene IFRS som 

alternativ for små og mellemstore virksomheder, som udøver international samhandel og 

dermed har internationale interessenter.  

IFRS, som kritiseres for værende for byrdefuld i forhold til informationsbehovet, er derfor 

ikke nogen effektivt alternativ for disse virksomheder, da den store byrde, som opfattes af 

virksomheder i større klasser, alt andet lige vil virke endnu større for små og mellemstore 

virksomheder. Det er derfor uomtvisteligt, at der er et behov for en regnskabsstandard rettet 

mod små og mellemstore virksomhed, med internationalt udsyn og høj kvalitet, men som 

stadig er effektiv i relation til afvejningen mellem informationsbehov og omkostningerne 

forbundet med produktionen af informationerne.  

IASB har forsøgt at møde dette behov ved udsendelse af udkastet til NPAEs. Målet med 

udsendelse af udkast er at nå frem til en standard rettet mod virksomheder uden offentlig 

interesse, men som stadig producerer regnskabsinformation til offentlig brug.
35

    

                                                      

33
 IFRS for NPAEs – Summary (Revised 18. February 2009) 

34
 Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 109, 10. marts 2008. 

35
 IFRS for NPAEs – Summary (Revised 18. February 2009) 
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5.4 Beskrivelse af målgruppe  

Som indledning til vores vurdering af hvilke virksomheder, NPAEs henvender sig til, vil vi i 

dette afsnit beskrive hvordan virksomheder klassificeres indenfor de enkelte 

regnskabsreguleringer. Dette anses for værende relevant, da der foreligger forskellige kriterier 

for klassifikationen af virksomheder, ved NPAEs, IFRS og ÅRL. Derfor tager vi 

udgangspunkt i både den internationale (NPAEs og IFRS) samt den nationale 

regnskabsregulering (ÅRL) for derved, at belyse forskellene og hvorledes NPAEs udmærker 

sig. 

I afsnittet vil vi redegøre for de faktiske opdelinger af regnskabsklasser, samt de 

bagvedliggende argumenter.   

5.4.1 Klassifikation efter NPAEs 

Betegnelsen små og mellemstore virksomheder, relaterer sig ikke til virksomhedernes størrelse 

målt på omsætning, antal medarbejdere eller lignende, men til den interesse, virksomhederne 

har i samfundet og omvendt. Standarden definerer små eller mellemstore virksomheder, som 

en virksomhed med omkring 50 ansatte
36

. IASB har valgt denne indikator med udgangspunkt i 

hvilke transaktionstyper og generelle hændelser, som en virksomhed af denne størrelse har. 

Standarden opererer således ikke med en kvantitativ opdeling af virksomheder efter størrelse. 

IASB definerer små og mellemstore virksomheder, som værende virksomheder uden særlig 

offentlig interesse, som offentliggør årsrapporter til eksterne brugere
37

. 

Omvendt definerer IASB virksomheder med særlig offentlig interesse, som værende 

virksomheder der er børsnoterede, eller disponerer over aktiver for udenforstående, såsom 

banker, forsikrings- og pensionsselskaber. Denne type af virksomheder er præget af særlig 

samfundsmæssig interesse, hvorfor de i stedet vil være omfattet af IFRS. 

                                                      

36
 PWC - Regnskabshåndbogen 2008 

37
 Exposure Draft International Financial Reposting Standard for Small And Medium-sized Entities, Afsnit. 1.1. 
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5.4.2 IASB - Argumenter for klassifikation efter NPAEs 

IASBs tanke har været, at det ultimativt er op til nationernes egne myndigheder, at 

klassificere, hvilke virksomheder, der kan benytte NPAEs
38

. Dog tager standarden 

udgangspunkt i ovenstående fravælgelse af virksomheder. 

Virksomheder med særlig offentlig interesse appellerer til eksterne interessenter, som ikke er 

en del af virksomhedens ledelse. Det være sig, investorer mv.
39

 Investorerne har ikke 

beføjelser til at indhente informationer omkring virksomheden, som de finder nødvendige til 

beslutningsformål
40

. De er derfor fuldt afhængige af den information, som leveres via 

årsrapporten.  

De nationale regeringer anerkender, når virksomheder (bl.a. børsnoterede virksomheder) har 

særlig offentlig interesse og stiller derfor helt særlige krav til kvaliteten af informationen i 

årsrapporten. De nationale regeringer har etableret love, reguleringer og myndigheder, som har 

særlig, offentlige investorers informationsbehov for øje. NPAEs kan derfor ikke benyttes af 

virksomheder med særlig offentlig interesse, ifølge IASB, da disse anvender IFRS.  

Det samme gælder for banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber mv., hvor 

virksomheden disponerer over aktiver for en bred gruppe af klienter. Denne gruppe af klienter, 

kunder mv. er ikke en del af virksomhedens ledelse, hvorfor de lig ovenstående er afhængige 

af informationer leveret via årsrapporten. I de fleste tilfælde, er denne type af virksomheder 

under særlig lovgivning og reguleringer. Derfor kan de ligeså ikke benytte NPAEs.  

I de indledende forberedelser har IASB inviteret offentligheden til at svare på spørgeskemaer 

og kommentarer til IASBs præliminære tanker omkring NPAEs. I den forbindelse blev den 

definerede målgruppe diskuteret. Der blev diskuteret følgende: 

                                                      

38
 BC 33 - 35 : ”Basis For Conclusion On Draft IFRS for SMEs” 

39
 Se afsnit 5.4.5.3 for nærmere beskrivelse af små og mellemstore virksomhedernes interessenter. 

40
 Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beslutningsformål. 
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5.4.3 Klassifikation efter IFRS 

Der findes ikke en klar definition over hvilke virksomheder, som skal benytte IFRS. Vi har 

derfor taget udgangspunkt i IFRS’ beskrivelse af formålet med IFRS
41

:  

”Det generelle formål med standarden er, at danne grundlag for præsentation af 

årsrapporter, for at sikre sammenlignelighed fra periode til periode og sammenlignelighed 

mellem virksomheder”. 

IFRS henvender sig til både private og statslige virksomheder af forskellig art, som aflægger 

regnskab til interessenternes beslutningsformål
42

. Der foreligger ikke en egentlig definition 

som præciserer, hvilke virksomheder IFRS henvender sig til. Dette betyder, at IFRS som 

udgangspunkt henvender sig til at alle typer af virksomheder. De enkelte nationers lovgivere 

har singulært præciseret, hvilke typer virksomheder, som kan, eller skal gøre brug af IFRS.  

Brugen af IFRS bliver lig NPAEs ikke dikteret af IASB. Det er som nævnt de enkelte 

nationers lovgivere, som tager stilling til dette. EU forsøger dog, at gennemføre 

regnskabsharmonisering ved hjælp af direktiver og forordninger. Disse er en form for love 

med bindende virkning for medlemslandene
43

. Direktiver har ikke retsvirkninger i de enkelte 

lande før de eventuelt implementeres i national lovgivning. Dog har forordninger fra EU 

direkte retsvirkning overfor de børsnoteret virksomheder i EU og derved også Danmark.  

Regnskabsregulering i Danmark varetages for de børsnoterede selskabers vedkommende af 

IFRS-forordningen fra 2002, der indebærer, at børsnoterede selskaber skal følge IFRS i deres 

koncernregnskab. 

I Danmark skal børsnoterede virksomheder, som har noteret aktier benytte IFRS i 

koncernregnskab, hvilket fra 1. januar 2009 også er gældende for virksomhedernes egne 

                                                      

41
 International Accounting Standard and related publications (revisorbiblioteket), Introduction s. 1. 

42
 Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beslutningsformål. 

43
 Årsrapporten, Jens Ole Elling, s. 77 
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årsrapporter. Kravet om brug af IFRS i moderselskabsregnskabet er foreslået ophævet, men er 

ikke endeligt besluttet på opgaveskrivningstidspunktet.  

Børsnoterede virksomheder, som har noteret gældsbeviser skal ligeledes anvende IFRS i 

koncernregnskabet, mens dette ikke er et lovkrav for virksomhedernes egne årsrapporter. 

Ej børsnoterede virksomheder kan aflægge både årsrapport, samt koncernregnskab efter IFRS, 

hvis dette findes fordelagtigt. Det er dog et krav, at selskabet ligeledes aflægger årsrapporten 

efter IFRS, hvis koncernregnskabet aflægges efter IFRS
44

. 

5.4.4 Klassifikation efter ÅRL 

Årsregnskabsloven er opbygget efter en såkaldt byggeklodsmodel, hvor større og mere 

offentlige virksomheder er underkastet strammere og mere vidtgående krav. 

Regnskabsklasserne benævnes A-D, og er opdelt efter kvantitative kriterier (balancesum, 

nettoomsætning, antal ansatte). Der henvises til bilag 3 for en mere dybdegående beskrivelse 

af byggeklodsmodellens indhold. 

5.4.5 Interessenter for små og mellemstore virksomheder 

Vi har tidligere beskrevet hvilke virksomheder, som kan gøre brug af NPAEs, ÅRL samt 

IFRS. Vi vil herunder beskrive de typiske interessenter for små og mellemstore virksomheder 

og deres informationsbehov. 

I dette afsnit vil vi ligeledes berøre EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

comment letter. EFRAG har i februar 2008 udgivet notat, hvor de giver deres mening tilkende 

omkring NPEAs. I dette comment letter, udtrykker EFRAG ønske om en dybdegående analyse 

af regnskabsbrugernes informationsbehov. EFRAG er endvidere af den overbevisning, at 

regnskabsbrugernes informationsbehov bør spille en væsentlig rolle ved udarbejdelse af de 

standarder, som skal præge NPAEs. Vi vil herunder belyse EFRAGs holdning omkring 

interessenterne for små og mellemstore virksomheder og deres informationsbehov. 

                                                      

44
 Årsrapporten – Efter internationale regnskabsstandarder, s. 41 
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5.4.5.1 Generelle forhold 

EFRAG har i deres commentletter af den 7. februar 2008 kommenteret netop de små og 

mellemstore virksomheders interessenter, samt deres informationsbehov. EFRAG har i deres 

rapport udtrykt ønske om en analyse af regnskabsbrugernes (interessenter) 

informationsbehov
45

. I den forbindelse har EFRAG opstillet fire forhold, som generelt gør sig 

gældende for små og mellemstore virksomheder. De fire forhold er vi enige i, hvorfor de 

beskrives herunder: 

1) Interessenter hos små og mellemstore virksomheder efterspørger generelt meget få, 

komplekse og sofistikerede finansielle rapporter, da deres primære fokus ikke ligger på det 

kapitale marked.  

2) Brugere af årsrapporter fra små og mellemstore virksomheder har begrænsede ressourcer til 

en dybdegående analyse af årsrapporter. De ligger primært vægt på en standardisering og 

simplificering ved præsentation af årsrapporten. 

3) Brugere af årsrapporter fra små og mellemstore virksomheder efterspørger i højere grad 

blødere data (strategi mv.), frem for økonomiske data eksempelvis til beslutninger om køb og 

salg af aktier. 

4) Brugere af årsrapporter fra små og mellemstore virksomheder, har større fokus på 

virksomhedens evne til at generere positive cash-flows til betaling af fremtidige forpligtelser.  

EFRAG er af den overbevisning, at regnskabsbrugernes informationsbehov hos de små og 

mellemstore virksomheder er væsentligt forskelligt fra regnskabsbrugere hos børsnoterede 

virksomheder. Denne forskel bør derfor afspejle sig i den udarbejdede standard (NPAEs). 

Eksempelvis, så er ønsket om sammenlignelighed
46

 mindre relevant hos regnskabsbrugere hos 

små og mellemstore virksomheder end det er hos en børsnoteret virksomhed. Dette er 
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tilfældet, da der typiske er langt flere interessenter og specielt passive investorer i en 

børsnoteret virksomhed.  

Ovenstående fire forhold vurderes, at være generelle for størstedelen af de små og mellemstore 

virksomheders interessenter. Vi beskriver herefter virksomhedernes interessenter og deres 

informationsbehov i hovedtræk. 

5.4.5.2 Interne interessenter 

De overordnede interne interessenter i en virksomhed er ejerkredsen. Ejerkredsen er i små og 

mellemstore virksomheder ofte en del af den daglige ledelse og består typisk af meget få 

personer. 

Denne type virksomheder er oftest præget af en begrænset økonomifunktion, hvorfor ledelsen 

er afhængig af udefrakommende økonomisk rådgivning i form af regnskabsassistance, revisor, 

bank mv.  

Ejerkredsen (ledelsen) har oftest adgang til samtlige økonomiske data, hvorfor deres 

beslutningsproces ikke er væsentlig afhængig af informationer leveret via årsrapport. I de 

tilfælde, hvor investorerne ikke er en del af den daglige ledelse, må det formodes, at de bliver 

forsørget med de nødvendige finansielle data vi månedsrapporter mv. 

Som nævnt, så er det primært ejerkredsen (ledelsen), som har økonomisk interesse i 

virksomheden. I virksomhederne findes der dog også medarbejdere. Medarbejderne har 

generelt en meget overfladisk økonomisk interesse i virksomheden, som er præget af en going 

concern betragtning. Medarbejderne har typisk interesse i at virksomheden er økonomisk 

stabil og derved ikke er truet af væsentlig lavkonjunktur eller eventuel konkurs.  

Det forekommer, at medarbejdere har resultatafhængig aflønning. Dette medfører en naturlig 

interesse for virksomhedens aktivitet og økonomiske stilling. Informationerne bliver i nogle 

tilfælde leveret via interne regnskaber, budgetopfølgning mv., men i andre tilfælde vil den 

primære informationskilde være årsrapporten. Udover medarbejdere ansat i økonomifunktion, 
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så har de færreste medarbejder ”adgang” til økonomiske data. Medarbejderne er derfor 

væsentlig afhængig af informationer leveret via årsrapporten.  

5.4.5.3 Eksterne interessenter 

Der er to primære offentlige myndigheder, som efterspørger regnskabsinformation. Det er 

skattemyndighederne samt Erhvervs og selskabsstyrelsen. Skattemyndighederne efterspørger 

primært virksomhedernes skatteopgørelse mere end selve årsrapporten jf. skattelovgivningen. 

Derfor stiller skattemyndighederne ikke væsentlige krav til selve årsrapporten, men har mere 

fokus på skatteopgørelsen og de bagvedliggende principper herfor. 

Det er i Danmark et krav, at virksomheder med begrænset hæftelse (ApS og A/S), skal 

offentliggøre deres årsrapport, hvilket foretages igennem Erhvervs og Selskabsstyrelsen. 

Erhvervs og Selskabsstyrelsen har deres primært fokus på den selskabsretslige lovgivning og 

om virksomhedens årsrapport indeholder den behørige kvalitet. Der er derfor ikke væsentlig 

fokus på principper for indregning og måling mv.  

Leverandører og kreditinstitutter har, forbindelse med interaktion med en virksomhed, et 

væsentligt fokus på virksomhedens finansielle stilling og ikke mindst betalingsevne. Derfor er 

likviditet, kort - og langfristede gældsforpligtelser væsentlige fokusområder. En virksomhed, 

som benytter udenlandske kreditinstitutter og leverandører, har derfor særlig nytte af at 

rapporterer efter internationale regnskabsprincipper. I nogle tilfælde endda efter påkrav fra 

interessenten.  

Virksomhedens kunder er en anden interessent. Kunderne er interesseret i om virksomheden 

kan levere ydelser eller varer, som aftalt. Dette er betinget af virksomhedens fortsatte drift og 

derved going concern - begrebet. Kundens fokus ligger derfor ikke på et enkelt område eller 

nøgletal, men på virksomhedens finansielle stilling som helhed. 

En anden interessent er virksomhedens konkurrenter. Konkurrenterne benytter primært 

årsrapport til benchmarking
47

, hvorfor konkurrenter har fokus på virksomhedens finansielle 

stilling set i forhold til egne forhold. 
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Generelt gælder, for en virksomhed med udenlandske interessenter, at det er fordelagtigt at 

aflægge regnskab efter internationale regnskabsstandarder. 

5.4.5.4 Sammenfatning 

Det er værd at nævne, at IASB ikke har beføjelser til at diktere hvilke virksomheder, som skal 

gøre brug af standarden. Derfor har IASB ikke taget stilling til, hvilke størrelse virksomheder, 

som bør anvende NPAEs. Dette er ligeledes en af årsagerne til NPAEs bredt definerede 

målgruppe
48

. 

Ansvaret vil derfor ligge hos de enkelte landes lovgivere og regulatorer. De bør beslutte, 

hvilke virksomheder der har tilladelse til at benytte standarden og hvilke der ikke har. IASB er 

dog at den overbevisning, at NPAEs er passende til alle virksomheder som ikke har særlig 

offentlig interesse
49

. 

Vi finder det fornuftigt, at IASB ikke har indflydelse på anvendelsen af standarden. 

Forholdene i de enkelte lande differentierer, hvorfor de enkelte landes lovgivere singulært må 

tage stilling til anvendelsen af standarden.  

Interessenternes informationsbehov hos de mindre virksomheder afviger i grunden ikke 

væsentligt fra behovet hos interessenterne hos de større virksomheder. Den store forskel ligger 

i brugen af de modtagne informationer. En leverandør vil givetvis have større fokus på sine 

større kunders finansielle stilling frem for de mindre kunders. Dette er tilfældet, da 

konsekvensen af en eventuel konkurs hos en stor kunde, er langt mere omfattende for 

leverandørernes forretning. 

Generelt gælder, for en virksomhed med udenlandske interessenter, at det er fordelagtigt at 

aflægge regnskab efter internationale regnskabsstandarder. 
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Vi vil i det efterfølgende afsnit opstille forhold, som vi vurderer, bør være til stede, hvis 

NPAEs skal findes relevant. Denne vurdering foretages med baggrund i vores foregående 

beskrivelse af interessenter, samt deres informationsbehov. 

5.5 Karakteristika for NPAEs’ målgruppe 

Som nævnt i tidligere afsnit, så har IASB defineret meget få kriterier for anvendelse af 

NPAEs. Målgruppen, som IASB har defineret den, er forholdsvis bred og er ikke afgrænset 

kvantitativt. Vi vil derfor definere, hvilke forhold som bør være til stede hos den pågældende 

virksomhed, samt hvilke typer virksomheder, som kunne finde NPAEs fordelagtig. Det er en 

forudsætning, at virksomheden opfylder de af IASB definerede retningslinier
50

.  

5.5.1 International handel  

Vi vurderer, at den overskyggende forudsætning for brugen af NPAEs er, at virksomheden er i 

besiddelse af væsentlig international handel. Det være sig både eksport og import. Det er en 

forudsætning, at virksomheden har åbenlyse internationale interessenter for at denne kan drage 

fordele af at aflægge regnskab efter internationale regnskabsstandarder. Udfordringen ligger i 

at definere, hvornår virksomheden har væsentlig international samhandel og derved væsentlige 

internationale interessenter.  

Det er vores vurdering, at alle virksomheder med transaktioner på tværs af landegrænser bør 

overveje brugen af NPAEs. Virksomheden bør som indledning lave en analyse af dens forhold 

og særlig også af dens omgivelser. Analysen skal benyttes til at vurdere om det er fordelagtigt, 

at benytte sig af NPAEs. En virksomhed med meget få ansatte, men med væsentlig 

international handel, kan qua deres internationale interessenter forekomme, som en åbenlys 

kandidat til brug af NPAEs. De åbenlyse fordele bør dog sammenholdes med eventuelle 

ulemper og omkostninger ved implementering af standarden. Det kan for denne type 

virksomhed være meget omfattende og omkostningstungt, at rapportere efter internationale 

standarder, da det kræver indsigt i lovgivningen, samt en revurdering af registreringsniveau i 

finans-/bogholderisystemer. I den forbindelse skal regnskabsbrugernes informationsbehov og 
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derved virksomhedens merværdi ligeledes vurderes. Brugen af NPAEs kan umiddelbart 

vurderes som værende hensigtsmæssig (i det givne eksempel), da virksomhedens kunder, 

leverandører og eventuelle kreditinstitutter, kan vurdere dennes finansielle stilling ud fra 

internationale regnskabsprincipper. Omkostningsniveauet kan dog nemt overstige den 

merværdi, som årsrapporten efter NPAEs vil kunne frembringe. 

Det fremgår af ovenstående, at det ikke entydigt kan defineres, hvornår en virksomhed har 

væsentlig international handel og derfor kan fordel af NPAEs. Det er derfor svært at opstille 

nogle kvantitative kriterier herfor.  

Vi vil herunder diskutere, hvilke typer virksomheder NPAEs kan være relevant for med 

baggrund i ovenstående forudsætning.     

5.5.2 Dattervirksomheder af børsnoterede virksomheder 

En af de største målgrupper vurderes for NPAEs, at være datterselskaber af børsnoterede 

virksomheder. Det være sig både datterselskaber af børsnoterede moderselskaber, som både er 

danske eller udenlandske, da udenlandske koncerner i høj grad også anvender IFRS. Da 

årsregnskabsloven afviger fra IFRS på flere forskellige punkter vedrørende indregning og 

måling, så er de fleste datterselskaber tvunget til at rapportere to sæt regnskabstal. Det ene sæt 

regnskabstal er til brug for koncernrapportering, hvilke tager udgangspunkt i IFRS. Det andet 

sæt regnskabstal produceres til brug for datterselskabets egen årsrapport og tager ofte 

udgangspunkt i årsregnskabsloven. Datterselskaber har efter ÅRL § 137 mulighed for at 

rapporterer efter IFRS, hvilket dog sjældent er et alternativ, da rapportering efter IFRS er 

forholdsvis byrdefuld
51

. Datterselskaberne har rapporteret til moderselskabet efter IFRS, så det 

er ikke mere byrdefuldt at producere regnskabstal til årsrapporten. Den yderligere byrde ligger 

i at datterselskabet skal overholde oplysningskravene, som følger med rapportering efter IFRS. 

Det er her NPAEs kommer ind i billedet. Oplysningskravene i standarden er nemlig blevet 
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lempet væsentlig i forhold til IFRS. Vi vil herunder opstille punkter, hvorledes NPAEs afviger 

fra IFRS. Følgende oplysningskrav er ikke medtaget i NPAEs
52

: 

 Oplysningskrav, der vedrører transaktioner og regnskabsområder, som ikke er behandlet i 

NPAEs. 

 Oplysningskrav, der relaterer sig til indregnings og målemetoder, som det ikke er muligt at 

anvende ifølge NPAEs. 

 Oplysningskrav, der relaterer sig til indregning og målemetoder, som alene er tilgængelige 

via anvendelse af regelsættet efter IFRS og dermed også anvendelse af oplysningskravene 

fra IFRS. 

 Oplysningskrav, der ud fra en overvejelse af nytteværdien for regnskabsbruger anses for 

ikke at overholde de formål, IASB havde med standarden om at forenkle regelsættet og 

alene medtage oplysninger der giver nytte for regnskabsbruger. 

De tre første punkter relaterer sig til de generelle lempelser omkring indregning og måling. 

Punkt fire relaterer sig til oplysningskrav, som der er lempet ud fra en nytteværdisbetragtning. 

Lempelse af oplysningskrav relaterer sig primært til krav omkring nedskrivningstest. Der skal 

i NPAEs udelukkende oplyses om de foretagne nedskrivninger, mens der i IFRS skal oplyses 

om forudsætninger og de foretagne nedskrivningstests. Der eksempelvis også lempet 

væsentligt vedrørende finansielle instrumenter. Der kræves efter IFRS 7 oplysninger om 

finansielle risici, likviditets og kreditrisici. Der er flere områder, hvor der ligeledes er foretaget 

lempelse med baggrund i en merværdisbetragtning, men ovenstående nævnte områder vil vi 

berøre yderligere i anden del af opgaven. 

Grundet ovenstående lempelser vedrørende oplysningskrav, så vurderes denne type 

virksomheder, som værende en væsentlig kandidat til at indgå i målgruppen for NPAEs. 

Dattervirksomheden kan derved undgå de omkostningstunge oplysningskrav jf. IFRS, men 
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stadig rapportere efter internationale regnskabsprincipper. NPAEs vurderes derfor fordelagtig 

for denne type virksomheder.  

5.5.3 Ønske om børsnotering inden for en årrække 

Som tidligere nævnt, så skal børsnoterede virksomheder pr. 1. januar 2009 aflægge årsrapport 

efter IFRS. Små eller mellemstore virksomheder, som har strategi om fremtidig børsnotering, 

kan med fordel implementere NPAEs. Standarden vil dermed give virksomheden en blødere 

overgang til de internationale regnskabsprincipper uden at skulle overholde de skrappe 

oplysningskrav
53

. Derved kan virksomheden forberede sig til en senere implementering af fuld 

IFRS og fordele omkostninger herved over en årrække. Virksomhedens økonomifunktion og 

eventuelt registreringssystem vil således være bedre rustet til en implementering af IFRS.  

5.5.4 Ønske om at kunne tiltrække udenlandske investorer 

Udenlandske investorer vil formodentlig foretrække regnskabsinformation, som er leveret med 

baggrund i internationale regnskabsprincipper. Ultimativt vil være at virksomheden aflægger 

årsrapport efter IFRS, men set ud fra en merværdibetragtning, så vil det formodentligt være 

mindre lukrativt. Det er så her NPAEs vil komme ind i billedet. Med en forudsætning om, at 

NPAEs over en årrække vil være en forståelig og fælles begrebsramme, så vil investorerne 

kunne acceptere virksomhedernes brug af NPAEs. I dette tilfælde vil NPAEs ligge imellem 

IFRS og ÅRL, hvor sidstnævnte er knap så genkendeligt et reglement for udenlandske 

investorer.   

5.5.5 Målgruppe i relation til ÅRL 

Vi forudsætter, at en implementering af NPAEs i Danmark vil tage afsæt i ÅRL og dens 

opbygning. Implementeringen vil kræve en ændring af ÅRL
54

. Vi forudsætter at dette bliver 

en realitet. Dette danner grundlaget for det efterfølgende afsnit. 

                                                      

53
 Se afsnit: ”Dattervirksomheder af børsnoterede virksomheder” for lempelser i NPAEs i forhold til IFRS. 

54
 Revision og Regnskab nr. 9, 2007. 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 31 

5.5.5.1 Kvantitative contra Kvalitative kriterier for anvendelsen af NPAEs 

NPAEs opbygning og sammensætning tager udgangspunkt i transaktionstyper for 

virksomheder med ca. 50 ansatte
55

. Årsregnskabslovens byggeklodsmodel tager ligeledes 

udgangspunkt i 50 ansatte. 50 ansatte er nemlig skillelinjen mellem klasse B og klasse C 

virksomheder. Det vurderes derfor, at NPAEs som udgangspunkt henvender sig til klasse B og 

C virksomheder. Klasse A virksomheder vurderes, at være for små og sjældent være i 

besiddelse af et tilstrækkeligt antal udenlandske interessenter til, at NPAEs er fordelagtig. 

Derudover, så er det maksimale antal ansatte, ifølge ÅRL, 10 ansatte for en klasse A 

virksomhed, hvorfor den type virksomheder ikke vurderes for værende relevante i forhold til 

NPAEs målgruppe. Klasse D virksomheder har særlig offentlig interesse, og må derfor ikke 

gøre brug af NPAEs, jf. IASBs udmelding i forbindelse med udsendelse af udkast til NPAEs
56

. 

Der ligger derfor en naturlig øvre og nedre skillelinje, i forhold til byggeklodsmodellens 

grænser.  

Det er beskrevet i NPAEs, at de 50 medarbejdere ikke er en kvantitativ grænse, men blot er en 

guideline
57

. Der kan derved både være virksomheder med under og over 50 ansatte, som kan 

drage fordele ved brug af NPAEs.  

Vi vurderer derfor, at det ikke er muligt at ligge sig fast på en regnskabsklasse, men at NPAEs 

kan anvendes af flere typer virksomheder i både regnskabsklasse B og C (C-Mellem & C-

Stor).  

Dette er vurderinger, som er meget svære at generalisere og derved opstille retningslinjer på 

baggrund af. Det kan for eksempelvis en klasse B virksomhed med 30 ansatte være 

fordelagtigt at benytte NPAEs, hvis mange af virksomhedens interessenter er udenlandske og 

eksempelvis enkelte långivere eller leverandører kræver, at regnskaber for den pågældende 

virksomhed aflægges efter internationale regnskabsprincipper. Samtidig kan vi have en klasse 

C virksomhed med 75 ansatte, men hvis udenlandske interessenter er begrænsede. Det vil 
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umiddelbart altid være fordelagtigt at benytte NPAEs hvis en virksomhed har udenlandske 

interessenter, men virksomheden må overveje en eventuel ekstra omkostning ved rapportering 

efter NPAEs. Når det så er sagt, så vurderer vi, at langt de fleste klasse C virksomheder med 

international handel, vil anse NPAEs, som værende fordelagtig. Dette er tilfældet, da 

principper for indregning og måling jf. ÅRL ikke afviger væsentligt fra principper jf. NPAEs. 

Vi vurderer det hensigtsmæssigt, at implementering af NPAEs i dansk lovgivning, til dels 

foretages i form af en opstilling af retningslinjer for anvendelse af denne. Retningslinjerne, bør 

udformes som vejledende kriterier for hvornår brugen af standarden kan være fordelagtig for 

den enkelte virksomhed. Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i ÅRLs byggeklodsmodel, 

for anvendelighedens skyld. Altså skal retningslinjerne fungere, som et supplement til 

byggeklodsmodellen, som vi kender den i dag. 

At fastlægge yderligere kvantitative kriterier vil kræve en nøje opvejning af fordele og 

ulemper, samt en vurdering af den enkelte virksomhed. Vi vil dog give vores bud på hvilke 

kriterier retningslinjerne kan indeholde: 

 Eksport-/Importandel (Evt. Nøgletal) 

En virksomhed, med en overvejende stor andel af dens aktivitet, der sker med udenlandske 

virksomheder, vi alt andet lige kunne drage fordel af at aflægge regnskab efter NPAEs. Dette 

vil give handelspartnerne mulighed for at tage bedre beslutninger
58

, ud fra 

regnskabsinformation aflagt efter internationale standarder, som derved vil have større 

sammenlignelighed internationalt. 
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 Udenlandske kreditinstitutter  

En virksomhed, der anvender udenlandske kreditinstitutter, vil med fordel kunne aflægge 

regnskab efter NPAEs, da kreditinstitutterne vil have nemmere ved at foretage beslutninger
59

 

bestående af kreditvurderinger mv. 

 Udenlandske investorer 

En virksomhed med planer og ønske om, at tiltrække udenlandsk kapital, kan med fordel 

anvende standarden, da investorerne bedre vil kunne træffe beslutning
60

 om placering af 

kapital mv. ud fra regnskabsinformation, med større international sammenlignelighed. 

6. Målgruppens konception af NPAEs 

Målgruppens konception af NPAEs vil efter vores mening være todelt. Den ene gruppe består 

af virksomheder, der overvejer at aflægge regnskab efter internationale regnskabsprincipper, 

men som ikke anser IFRS som en mulighed. Udelukkelsen skyldes at IFRS er for byrdefuld i 

forhold til de tilgængelige ressourcer i virksomhederne. Denne gruppe af virksomheder vil 

derfor kun sammenholde fordele og ulemper ved NPAEs i forhold til ÅRLs klasse B og C
61

. 

Den anden gruppe består af virksomheder, der har internationalt særpræg. Eksempelvis kan 

nævnes virksomheder, der har besluttet
62

 at aflægge regnskab efter internationale standarder, 

hvad enten det er på opfordring fra omgivelserne eller efter foretagen intern undersøgelse af 

behovet. Denne gruppe af virksomheder vil derfor kun sammenholde fordele og ulemper ved 

NPAEs i forhold til IFRS.  
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 Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beslutningsformål. 
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 Se afsnit 5.5.5.1 hefor. 
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 Beslutningen kan både bunde i interne ambitioner i virksomheden, eller på opfordring af eksterne interessenter. Se afsnit 

”Interessenter for små og mellemstore virksomheder.” 
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7. Delkonklusion 

Formålet med afsnittet har primært været, gennem analyse af baggrunden for NPAEs og 

IASBs tankesæt omring projektet, at identificere målgruppen for NPAEs. 

Vi har defineret interessenterne for virksomheder, der forventeligt vil anvende NPAEs. Vi har 

herefter vurderet interessenternes informationsbehov. Til slut har vi givet vores bud på hvilke 

typer af virksomheder, som med fordel kan gøre brug af NPAEs. Vi mener, at IASBs indikator 

på 50 medarbejdere efter danske forhold kan konkretiseres til byggeklodsmodellens klasse B 

og C. Det er svært at definere en egentlig kvantitativ grænse for målgruppen, hvorfor vi har 

fremhævet tre kriterier, som vi mener, er gode indikatorer for at aflæggelse af regnskab efter 

NPAEs er fordelagtig. De tre kriterier er: Eksport/importandel, udenlandske kreditinstitutter & 

udenlandske investorer. Indikatorerne vi fremhæver, skal fungere i forlængelse af ÅRLs 

byggeklodsmodellen, som en form for retningslinjer til virksomheder inden for målgruppen. 

I den efterfølgende del, vil vi med udgangspunkt i den identificerede gruppeinddeling i 

målgruppen for NPAEs, redegøre for forskelle mellem de gældende regnskabsreguleringer og 

NPAEs og vurdere konsekvenserne heraf. 

Målgruppens konception af NPAEs vil efter vores mening være todelt. Den ene gruppe af 

virksomheder vil sammenholde fordele og ulemper ved NPAEs i forhold til ÅRLs klasse B og 

C.  

Den anden gruppe består af virksomheder, der har internationalt særpræg. Denne gruppe af 

virksomheder vil sammenholde fordele og ulemper ved NPAEs i forhold til IFRS. 
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8. Hvor fordelagtig er standarden i forhold til de virksomheder den henvender sig 

til? 
 

Vi vil i denne del af opgaven vurdere fordelagtigheden af reguleringen efter NPAEs i forhold 

til gældende regnskabsregulering (ÅRL og IFRS). 

 

Som baggrund for denne analyse vil vi behandle følgende to regnskabsområder: 

 

 Finansielle instrumenter 

 Værdiforringelse af aktiver 

 

Vi vil først redegøre for regnskabsreguleringen efter henholdsvis NPAEs. Dernæst vil vi 

beskrive forskellene mellem henholdsvis NPAEs contra IFRS og NPAEs contra ÅRL, på de 

udvalgte regnskabsområder og vurdere hvilke konsekvenser, det vil have for virksomhedernes 

regnskabsaflæggelse at følge reglerne efter NPAEs frem for henholdsvis IFRS og ÅRL. 

 

9. Værdiforringelse af aktiver 

 

Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå den regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse 

af aktiver (nedskrivningstest). Vi vil i den forbindelse beskæftige os med forskellen mellem 

den regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse af aktiver henholdsvis efter NPAEs, 

IFRS og ÅRL.  Vores gennemgang af emnet vil tage udgangspunkt i NPAEs kapitel 16, 17, 

18, IAS 36, samt bestemmelserne jf. ÅRL og tilhørende regnskabsvejledninger. 

 

Vi vil i gennemgangen ikke bruge ressourcer på at definere anlægsaktiver, da dette ikke findes 

relevant i relation til vores problemformulering. Vi vil løbende definere begreber, hvor det 

findes nødvendigt for opgavens forståelse.  Vi vil i vores gennemgang kun koncentrere os om 

værdiforringelse af aktiver og ikke anlægsaktivers øvrige og mere generelle regnskabsmæssige 

behandling.  
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NPAEs kapitel 26 behandler ligeledes nedskrivning af varebeholdninger, hvilket vi i 

nedenstående ikke vil behandle. Dette område, er behandlet særskilt i NPAEs kapitel 12, IAS 

12 og Regnskabsvejledning 8.  

 

Som nævnt i afgrænsningen, så tager nedenstående afsnit udgangspunkt i ”Exposure Draft” 

(ED) for Small And Medium-sized Entities. Derudover, så har IASB udgivet en rapport med 

samtlige ændringer foretaget siden udkastets udgivelse, International Financial Reporting 

Standard for Non-publicly Accountable Entities. Denne rapport har vi ligeledes benyttet, 

således at nedenstående afsnit repræsenterer IASBs aktuelle holdning til regnskabsområdet.  

 

Vi vil kun kort redegøre for teori vedrørende IAS 36 samt ÅRL, da vi har en forventning om 

at opgavelæser er i besiddelse af denne viden. Derudover har vi ikke medtaget dette, grundet 

opgavens begrænsede omfang. Vi har dog valgt, at redegøre for teori vedrørende NPAEs. 

Dette er tilfældet, da den givne teori ikke er beskrevet ét sted. Som nævnt ovenfor, så er der i 

2007 lavet et udkast, som er ændret i flere omgange siden hen. Vi har derfor redegjort for 

denne teori for at give opgavelæser det fornødne overblik.  

 

9.1 NPAEs kapitel 26 

 

Som nævnt ovenfor så er regnskabsregulering for værdiforringelse af aktiver behandlet i 

NPAEs kapitel 26. Vi vil herunder redegøre for NPAEs’ anvendelsesområde. 

 

9.1.1 Anvendelse 

 

Der findes anvendelse af NPAEs kapitel 26 for alle aktiver med undtagelse af nedenstående 

nævnte: 

 

 Udskudte skatteaktiver  

 Personalegoder 
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 Finansielle instrumenter
63

 

 Investeringsejendomme
64

 

 Biologiske aktiver
65

 

 

Der er i NPAEs kapitel 26 henvisning til NPAEs kapitel 16, hvor materielle anlægsaktiver 

behandles (ejendomme, maskiner og inventar). Derudover så er der henvisning til NPAEs 

kapitel 17, hvor immaterielle anlægsaktiver er benævnt samt NPAEs kapitel 18, hvor IASB 

behandler virksomhedssammenslutninger og goodwill.  

 

9.1.2 Definitioner 

 

Der bliver i NPAEs kapitel 26 benyttet begreber til brug for den generelle forståelse af 

regnskabsområdet. NPAEs metoder og begreber er udsprunget fra IFRS, hvorfor NPAEs 

beskrivelser tager udgangspunkt i IAS 36.6. Vi vurderer, at definitioner ikke afviger 

væsentligt for definitioner benyttet i NPAEs. Vi har valgt ikke at medtage begreberne i selve 

opgaven, men har vedlagt beskrivelser i bilag 4. 

 

9.1.3 Måling 

 

NPAEs kapitel 26 tager i højere grad udgangspunkt i IAS 36
66

. Det har medført, at begreber, 

som genindvindingsværdi
67

 og nytteværdi
68

 er indskrevet i NPAEs
69

.  

En virksomhed skal årlig vurdere om der er indikationer på værdiforringelse af dennes aktiver. 

Hvis der foreligger sådanne indikationer, skal virksomheden estimere genindvindingsværdien. 
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 Behandlet i NPAEs kapitel 11 
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 Behandlet i NPAEs kapitel 15 
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 Behandlet i NPAEs kapitel 35 
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 Bestyrelsesmødereferat IASB, 15.12.2008 
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 Se bilag 4 for definition. 
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 Se bilag 4 for definition. 
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 Agenda paper 5B, 12. december 2008 
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Hvis der dog ikke er indikationer på værdiforringelse, er det imidlertid ikke nødvendig at 

estimere genindvindingsværdien, af det pågældende aktiv.  

 

I de tilfælde, hvor der ikke kan opgøres en pålidelig genindvindingsværdi af et aktiv, kræver 

standarden en gruppering af aktivet sammen med de øvrige aktiver, som det naturligt knytter 

sig til. Dette kaldes en pengestrømsfrembringende enhed
70

. Det benævnes dog i NPAE 26., 

som ét aktiv. Genindvindingsværdi skal herefter estimeres for den pengestrømsfrembringende 

enhed. 

 

Standarden beskriver af praktiske årsager, hvilke indikationer på værdiforringelse, som kan 

være til stede. 

 

9.1.3.1 Indikationer på værdiforringelse 

 

NPAEs opstiller såvel interne som eksterne kilder til information (indikationer), som vi vil 

redegøre for herunder. Det formodes herudover, at virksomheden har et notat, der beskriver 

hvorledes ledelsen forholder sig til nedenstående punkter
71

: 

 

Interne 

 Der foreligger synlig dokumentation for ukurans eller fysisk skade på et aktiv. 

 Der har været betydelig ændringer i regnskabsåret eller forventes at finde sted i nær 

fremtid, hvilket vil have indflydelse på hvordan aktivet bliver benyttet eller vil blive brugt 

i en nær fremtid. Disse ændringer omfatter manglende udnyttelse af et aktiv, planer for 

ophør eller omstrukturering af den aktivitet som aktivet tilhører, eller planer om 

afhændelse af aktivet før det hidtidige forventede tidspunkt og revurdering af et aktivs 

brugstid som begrænset i stedet for uendelig. 

 Der foreligger dokumentation fra intern rapportering som indikerer, at aktivets ydeevne er 

eller bliver lavere end forventet. 
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 NPAE 26.9 
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Eksterne 

 Aktivets markedsværdi er i regnskabsåret faldet væsentligt mere end det fald, som må 

forventes med tiden eller som følge af normal anvendelse.  

 Væsentlige ændringer, som har påvirket virksomheden negativt, er sket i regnskabsåret 

eller vil ske inden for en overskuelig fremtid i de teknologiske, markedsmæssige, 

økonomiske eller juridiske rammer for virksomheden aktiviteter eller på det marked hvor 

aktivet anvendes. 

 Markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget i regnskabsåret, og det er 

sandsynligt, at disse stigninger vil påvirke den diskonteringssats, der er anvendt ved 

beregningen af aktivets nytteværdi, og reducere aktivets dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger. 

 Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver er større end dens samlede 

kursværdi. 

 

Hvis der er indikationer på værdiforringelse af aktiver, så indikerer dette ligeledes, at 

virksomheder bør revurderer aktivets levetid samt afskrivningsmetode. 

 

9.1.3.2 Genindvindingsværdi 

 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger
72

 

og nytteværdien (kapitalværdien)
73

. Hvis blot en af disse værdier er højere end den 

regnskabsmæssige værdi, så foretages ikke yderligere, da den derfor bør foretages 

nedskrivning
74

. Hvis det ikke er muligt at estimere dagsværdi med fradrag for 

salgsomkostninger, så skal nytteværdien (kapitalværdi) estimeres og benyttes
75

.  
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 Se bilag 4 for nærmere gennemgang af begrebet. 
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 Se bilag 4 for nærmere gennemgang af begrebet. 
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Målekriterier for nytteværdi og dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger er beskrevet i 

bilag 4. 

 

9.1.4 Indregning 

 

Er den estimerede genindvindingsværdien lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal den 

regnskabsmæssige værdi nedskrives til genindvindingsværdien. Nedskrivning skal 

modposteres i resultatopgørelsen
76

. I tilfælde af, at nedskrivningen er større end den 

regnskabsmæssige værdi, skal virksomheden identificere en forpligtelse. Dette behandles 

særskilt i NPAEs kapitel 20, hvorfor vi ikke vil berøre dette nærmere. 

Det er vigtigt at pointere, at brugstid, samt afskrivningsforhold skal reguleres herefter, således 

at disse forhold matcher den regnskabsmæssige værdi. 

 

9.1.4.1 Goodwill 

 

Ved nedskrivning af goodwill, skal der foretages indledende handlinger før 

genindvindingsværdien kan estimeres. NPAEs beskriver fremgangsmåden i to dele. I første 

del skal virksomheden allokere goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder i 

virksomheden, som drager fordel af denne. Dette er tilfældet, da goodwill ikke kan stå alene. 

De enkelte pengestrømsfrembringende enheder måles herefter til genindvindingsværdi, 

inklusiv goodwill, hvorefter genindvindingsværdi sammenholdes med den regnskabsmæssige 

værdi. Hvis genindvindingsværdi er højere eller den samme som den regnskabsmæssige 

værdi, så skal hverken enheden eller goodwill nedskrives. Dette er dog tilfældet, hvis 

genindvindingsværdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi
77

. 

Hvis goodwill ikke kan allokeres til pengestrømsfrembringende enheder, så skal 

virksomheden i stedet estimere genindvindingsværdien af den goodwill, der vedrører det 

erhvervede selskab, som ikke er integreret i virksomheden. Integreret betyder, at den 

erhvervede virksomhed er blevet omstruktureret eller opløst ind i den regnskabsaflæggende 
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virksomhed. Ellers skal genindvindingsværdien estimeres af den samlede gruppe af enheder, 

med undtagelser af enheder der ikke er integreret i virksomheden, hvis goodwill tilknytter sig 

en enhed, som er integreret. 

 

Som step nummer to, så skal virksomheden vurdere hvordan nedskrivningen skal indregnes. 

Hvis nedskrivningen (beløb) ikke overstiger værdi af goodwill, så skal denne reduceres i heri 

og indregnes i resultatopgørelsen. Hvis nedskrivninger derimod overstiger værdi af goodwill, 

så skal den resterende del reduceres i de aktiver, som er tilknyttet den pågældende enhed. 

Aktiverne kan dog ikke nedskrives til det højeste af
78

: 

 

 Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger, hvis det kan måles pålideligt. 

 Nytteværdi, hvis det kan måles pålideligt eller  

 Nul 

 

9.1.4.2 Tilbageførsel af nedskrivninger   

 

Virksomheden skal på balancedagen vurdere, om tidligere foretagne nedskrivninger er 

relevante og derfor bør tilbageføres. Eksempelvis er tidligere indikationer på værdiforringelse 

ikke længere til stede, eller blot reduceret. I vurderingen indgår samme interne og eksterne 

forhold som i NPAE 26.25, blot med modsatrettet virkning. Dette gælder både for et 

enkeltaktiv og for en pengestrømsfrembringende enhed. 

 

Medfører vurderingerne, at aktivets genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige 

værdi, vil aktivets regnskabsmæssige værdi forøges og der skulle foretages en tilbageførsel af 

eventuelle nedskrivninger
79

. Tilbageførslen skal bogføres i resultatopgørelsen
80

. 

Tilbageførselen, vil dog ikke kunne overstige den regnskabsmæssige værdi fratrukket 
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afskrivninger, såfremt der ikke tidligere var nedskrevet herpå
81

. Det vil reelt sige, at den 

tilbageførte nedskrivning er formindsket med afskrivningerne siden nedskrivningen. Det er 

derfor mest hensigtsmæssige for virksomheden, at bibeholde aktivet i det oprindelige 

anlægskartotek, således at tilbageførslen kan foretages på behørig vis. Virksomheden skal 

efterfølgende justere, de fremtidige afskrivninger i henhold til aktivets levetid
82

. 

 

For pengestrømsfrembringende enheder gælder det, at en tilbageførsel skal allokeres på et pro-

rata grundlag til de enkelte aktiver i enheden (dog ikke goodwill), og herefter enkeltvis 

behandles som enkeltaktiver
83

. Den regnskabsmæssige værdi herefter, må dog ikke overstige 

genindvindingsværdien, eller den regnskabsmæssige værdi, hvis der ikke tidligere var 

nedskrevet
84

. Er dette tilfældet, skal det overskydende beløb fordeles pro-rata på de øvrige 

aktiver. 

 

En tilbageførsel af nedskrivningerne skal bogføres i resultatopgørelsen, i lighed med regulær 

nedskrivning
85

. Igen gælder det, at afskrivningsforhold skal reguleres i forhold til den 

regulerede værdi
86

.  

 

9.1.5 Oplysningskrav 

 

En virksomhed skal oplyse følgende for hver kategori af aktiver som beskrevet nedenfor
87

 

 

 Den beløbsmæssige nedskrivning, hvilken er indregnet i resultatopgørelsen i perioden 

samt hvilken post denne indgår i. Dette gælder ligeledes ved tilbageførsel af 

nedskrivninger. 
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En virksomhed oplyse om ovenstående for følgende aktiver: 

 Varebeholdninger 

 Anlægsaktiver  

 Goodwill 

 Immaterielle aktiver udover goodwill 

 kapitalandele i datterselskaber 

 Kapitale i joint ventures 

9.1.5.1 Generelt omkring oplysningskrav 

 

Der er yderligere generelle oplysningskrav, som ikke er nævnt i NPAEs 26, men i særskilte 

afsnit, som ses nedenstående. Fælles for disse oplysningskrav er, at de typisk vil indgå i en 

virksomhedens anlægsnote. 

 

Det gælder for både ejendomme, maskiner og inventar, at der skal oplyses omkring den 

beløbsmæssige indregning i resultatopgørelsen for hver kategori af aktiver
88

.  

 

Immaterielle aktiver (undtaget goodwill), skal der ligeledes oplyses omkring nedskrivninger 

primo og ultimo akkumuleret med afskrivninger samt årets bevægelser for hver kategori af 

aktiver
89

. 

 

For goodwill skal der oplyses omkring nedskrivninger primo og ultimo samt den samlede 

nedskrivning ultimo
90

. 

 

Vi har ovenfor redegjort for teori vedrørende værdiforringelse af aktiver, som følge af NPAEs 

kapitel 26. Vi vil herefter vurdere forskellene mellem henholdsvis NPAEs contra IFRS og 

NPAEs contra ÅRL
91

, og vurdere konsekvenserne ved eventuelle forskelle. 
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9.2 Vurdering af forskelle mellem NPAEs 26, IAS 36 og ÅRL 

I dette afsnit vil vi kort redegøre for forskellene mellem NPAEs kapitel 26, IAS 36 og ÅRL. 

Dette foretages for senere, at analysere konsekvenserne ved disse forskelle. Vi vil ikke bruge 

væsentlige ressourcer på at redegøre for teorien bag regnskabsreguleringen på området. Derfor 

har vi blot opstillet teorien i hovedtræk og efterfølgende foretaget graduering i forhold til 

forskellenes betydning. Gradueringen, skal senere benyttes til, at identificere de væsentligste 

forskelle. 

Da udkastet til standarden alene foreligger på engelsk, har vi i de følgende afsnit frit oversat 

definitioner og kriterier efter behov. 

Vi vil i første omgang sammenholde NPAEs med IFRS. Som nævnt i første del, så vurderer 

vi, at der er to grupper, som kunne finde standarden fordelagtig. Den ene gruppe 

karakteriseres, som den mindre virksomhed, der overvejer at rapportere efter internationale 

regnskabsprincipper, men som udelukker IFRS, da den er meget omfattende at implementere. 

Denne gruppe vil derfor sammenholde ÅRL med NPAEs.  

Den anden gruppe repræsenterer en lidt større virksomhed, som ligeledes har besluttet sig for, 

at rapportere efter internationale regnskabsprincipper, men som også ser fuld IFRS, som en 

mulig løsning. Denne type virksomhed vil sammenholde fuld IFRS med NPAEs for 

derigennem at synliggøre forskelle. Vi har valgt, at behandle anvendelsesområdet, samt 

definitioner samlet for alle regnskabsreguleringer (NPAEs, IFRS og ÅRL). Dette valg er 

primært foretaget, med den begrundelse at disse ikke har væsentlig betydning, for vores 

efterfølgende vurderinger. Vi vil i første omgang sammenholde NPAEs med IFRS.  

9.2.1 Anvendelsesområde 

Det er tidligere nævnt, at NPAEs kapitel 26 omhandler ikke finansielle aktiver og kort 

værdiforringelse af varebeholdninger. Varebeholdninger er dog særskilt reguleret i NPAEs 

kapitel 12. Varebeholdninger er i IAS 36 udeladt. I ÅRL er varebeholdninger ikke defineret 
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som et anlægsaktiv, hvorfor området er behandlet i særskilt RV 8. IAS 36 har undladt områder 

som entreprisekontrakter, forsikringskontrakter og anlæg til videresalg. Områderne behandles 

også særskilt i NPAEs: henholdsvis NPAEs kapitel 22 (entreprisekontrakter) og NPAEs 

kapitel 36 (anlæg til videresalg). Da NPAEs ikke finder anvendelse ved virksomheder med 

særlig offentlig interesse, så behandles forsikringskontrakter ikke i NPAEs. 

Ligeledes er det noteret i ÅRL § 42, at der foretages nedskrivning til genindvindingsværdi på 

anlægsaktiver, med undtagelse af dem, som reguleres til dagsværdi
92

, hvilket er finansielle 

anlægsaktiver, som investeringsejendomme og biologiske aktiver. Disse områder er ligeledes 

undladt ifølge NPAEs kapitel 26 og IAS 36. 

Med baggrund i ovenstående, så er der ikke væsentlige forskellige vedrørende 

anvendelsesområde for de enkelte reguleringer. Der tages udgangspunkt i samme aktivtyper, 

hvorfor vi videre i opgaven kun har fokus på disse. 

Grundet sammenfaldende teori, så bliver dette område ikke behandlet yderligere i opgaven. 

9.2.2 Definitioner  

Det vurderes, at der ikke er væsentlige forskelle i de benyttede definitioner. De tre 

reguleringer benytter stort set samme begreber og betydning af disse, er i al væsentlighed ens. 

Der henvises til de særskilte afsnit under NPAEs kapitel 26, IAS 36 og ÅRL. 

Grundet sammenfaldende teori, så bliver dette ikke behandlet yderligere i opgaven. 

9.2.3 Forskelle mellem NPAEs og IFRS 

Vi vil i dette afsnit redegøre for forskelle mellem NPAEs og IFRS vedrørende måling, 

indregning og oplysningskrav.  

                                                      

92
 ÅRL § 37-38 
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9.2.3.1 Måling  

Vi behandler herunder indikationer på værdiforringelse, samlet for både NPAEs, ÅRL og 

IFRS, da vi vurderer, at der ikke er væsentlige forskelle herimellem.  

9.2.3.1.1 Indikationer på værdiforringelse 

Hovedreglen er som nævnt ovenfor efter NPAEs, at der kun skal foretages nedskrivningstest, 

hvis der er indikationer på værdiforringelse. Der er ikke væsentlige forskelle mellem hverken 

NPAEs, IFRS og ÅRL, hvad angår de interne og eksterne indikationer på værdiforringelse. 

Både NPAEs og ÅRL tager udgangspunkt i IAS 36 på netop dette punkt, hvorfor der ikke er 

væsentlige forskelle.  

9.2.3.1.2 Forskelle mellem NPAEs samt IFRS ved måling 

I opgavens første del kunne vi konkludere, at en sammenholdelse af henholdsvis NPAEs 

contra ÅRL og NPAEs contra IFRS, vil være mest optimal. Dette begrunder vores valg af 

opdeling ved gennemgangen af værdiforringelse af aktiver, som følger. Vurdering af regelsæt 

og forskelle herimellem, er efter vores mening en svær størrelse, grundet den store 

subjektivitet, der oftest præger regnskabsproducenterne. Vi har derfor valgt, at foretage 

vurderingen af forskellene ud fra en graduering. Gradueringen foretages med baggrund i 

følgende kriterier: 

1. Sammenfaldende 

2. Overvejende sammenfaldende 

3. Få men ubetydelige forskelle 

4. Overvejende forskellige 

5. Forskellige på væsentlige punkter 

 

Der foretages ikke yderligere gennemgang, hvis vi graduerer områderne til at være i 

kategorien 1-3. Dette er tilfældet, da vi vurderer, at de få forskelle mellem 

regnskabsreguleringerne, derved ikke har væsentlig konsekvenser for regnskabsproducent 

eller regnskabsbruger. 
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Vi vil overordnet redegøre for teorien for NPAEs og IFRS. Derefter graduerer vi områderne 

ud fra en vurdering af omfanget af eventuelle forskelle. Vi starter først med kriterier for 

måling. 

 

Regnskabsmæssig behandling af værdiforringelse af aktiver  

 NPAEs IFRS Grad 

Tidspunkt for 

måling af aktiver 

med undtagelse af 

goodwill 

Balancedag, hvis der er indikationer. 

Beskrevet ovenfor. 

Balancedag, hvis der er indikationer på 

værdiforringelse, jf. IAS 36.9. 

1 

Tidspunkt for 

måling af goodwill 

Balancedag, hvis der er indikationer på 

værdiforringelse 

Nedskrivningstest skal foretages på 

samme tidspunkt hvert år, jf. IAS 

36.10.  

4 

Måling  Aktiver eller pengestrømsfrembringende 

enheder måles til genindvindingsværdi, 

jf. NPAEs kapitel 26.5 

Aktiver eller 

pengestrømsfrembringende enheder 

måles til genindvindingsværdi,, jf. IAS 

36.6.  

1 

Måling af 

genindvindingsværdi 

Den højeste værdi af dagsværdi med 

fradrag for salgsomkostninger og 

nytteværdien (kapitalværdi), jf. NPAEs 

kapitel 26.11 

Den højeste værdi af dagsværdi med 

fradrag for salgsomkostninger og 

nytteværdien (kapitalværdi), jf. IAS 

36.6 

1 

Måling af 

nytteværdi 

Nutidsværdi af fremtidige 

pengestrømme, jf. NPAEs kapitel 26.15 

Nutidsværdi af fremtidige 

pengestrømme, jf. IAS 36  

1 

Måling af dagsværdi 

med fradrag for 

salgsomkostninger 

På armslængde vilkår efter rangorden, jf. 

NPAEs 26.14. 

På armslængde vilkår efter rangorden. 

Jf. IAS 36 

1 
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9.2.3.1 Indregning 

Vi vil herunder redegøre for forskelle mellem NPAEs og IFRS ved indregning. Afsnittet vil 

tage udgangspunkt i samme gradueringsprincip, som i afsnittet ovenfor vedrørende måling. 

 

Regnskabsmæssig behandling af værdiforringelse af aktiver  

 NPAEs IFRS Grad 

Værdiansættelse  Genindvindingsværdi, jf NPAEs 

kapitel 26.11. Nedskrivning skal 

foretages, hvis genindvindingsværdi 

er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

Genindvindingsværdien, jf. IAS 36.6. 

Nedskrivning skal foretages, hvis 

genindvindingsværdi er lavere end 

den regnskabsmæssige værdi 

1 

Indregning I resultatopgørelsen, jf. NPAEs 

kapitel 26.11 

I resultatopgørelse, jf. IAS 36.60 1 

Konsekvenser ved 

indregning af nedskrivning 

Regulere fremtidige afskrivninger, 

jf. NPAEs kapitel 26.14 

Regulere fremtidige afkskrivninger. 

jf. IAS 36.63 

1 

Fordeling af 

nedskrivninger ved 

pengestrømsfrembringende 

enheder 

Først: 

Reduktion af goodwill 

Dernæst: 

Pro rata efter den regnskabsmæssige 

værdi for hver aktiv i enheden, jf. 

NPAEs kapitel 26.21 

Først: 

Reduktion af goodwill 

Dernæst: 

Pro rata efter regnskabsmæssige 

værdier for hver aktiv i enheden. jf. 

IAS 36.105 

1 

Tilbageførsel af 

nedskrivning  

Indregnes i resultatopgørelse, 

balancepost: tilbageførsel vil ikke 

kunne over stige den 

regnskabsmæssige værdi fratrukket 

afskrivninger, der er ikke mulighed 

for at tilbageføre afskrivninger 

vedrørende goodwill, jf. NPAEs 

kapitel  26.27. 

Indregnes i resultatopgørelse, 

balancepost: tilbageførsel vil ikke 

kunne over stige den 

regnskabsmæssige værdi fratrukket 

afskrivninger, der er ikke mulighed 

for at tilbageføre afskrivninger 

vedrørende goodwill, jf. IAS 36.109-

116 

1 

 

Ovenstående gradueringer vil blive behandlet i afsnittet 9.2.4.  
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9.2.3.3 Oplysningskrav 

 

Vi har ikke oplistet teori og forskelle i skemaform vedrørende oplysningskrav, da der er 

væsentlige forskelle. Vi graduerer derfor dette område til 5, hvorfor vi vil beskrive forskellene 

nærmere. Vi har beskrevet oplysningskravene i NPAEs i særskilt afsnit, hvorfor der henvises 

hertil. Oplysningskravene, som nævnt under NPAEs er ligeledes inkluderet i IFRS, hvorfor de 

resterende oplysningskrav i IFRS differerer fra NPAEs og udgør forskellene. Vi har grundet 

opgavens omfang valgt, at vedlægge teori herfor som bilag. Oplysningskravene ifølge IFRS er 

beskrevet i bilag 6.  

Vi vil i nedenstående afsnit vurdere konsekvenserne ved disse forskelle.  

  

9.2.4 Vurdering af konsekvenser og fordelagtighed 

 

Vi har i skemaerne ovenfor vurderet forskelle mellem NPAEs samt IFRS. I den forbindelse 

har vi gradueret forskelle, alt efter hvor sammenfaldende teorien er mellem de to 

regnskabsreguleringer. Vi har efterfølgende valgt, at foretage yderligere behandling af 

områder med væsentlige forskelle. Det være sig områder, som vi har givet en graduering 4 

eller 5.  Følgende områder har vi givet en graduering 4 eller 5, Tidspunkt for måling af 

goodwill 4, oplysningskrav 5. 

 

9.2.4.1 Oplysningskrav 

 

Forskellene i oplysningskravene mellem NPAEs og IFRS, har efter vores vurdering ikke nogle 

væsentlige negative konsekvenser for regnskabsproducenten, da oplysningskravene i NPAEs 

er væsentlige lempeligere i forhold til IFRS. De lempeligere oplysningskrav vil derfor primært 

have konsekvenser for regnskabsbrugeren. Dette vil vi behandle herunder. 
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Vi vurderer, at de lempeligere oplysningskrav ifølge NPAEs er fordelagtige for små og 

mellemstore virksomheder, med baggrund i en cost/benefit - betragtning
93

. Det vurderes 

ligeledes, at IASB hensigt med at udarbejde en mindre byrdefuld standard, er lykkes 

vedrørende oplysningskravene. Det kan dog diskuteres om regnskabsbrugernes 

informationsbehov bliver tilfredsstillet med de lempeligere oplysningskrav. IASB havde i 

deres oprindelige udkast undladt begreberne nytteværdi (kapitalværdi), hvorfor en virksomhed 

skulle nedskrive aktiver til dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger. Dette blev i 

december 2008 ændret, således at aktiver skal nedskrives til genindvindingsværdi og derved 

begrebet nytteværdi. Målingen af nytteværdi er en kompliceret sag, hvor der indgår mange 

forudsætninger og skøn. Informationer omkring forudsætning og skøn vurderes at være 

væsentlige for at regnskabsbrugeren kan gennemskue og vurdere de enkelte parametre i 

beregningerne. Ifølge IAS 36, skal disse informationer indgå i årsrapporten, som et gode for 

regnskabsbrugeren. Der kan derfor argumenteres for, at oplysningskravene ikke står til måls 

med de komplekse målekriterier, som er fastsat af IASB.  

Et modsatrettet argument kunne være, at interessenterne for små og mellemstore virksomheder 

ikke efterspørger, så sofistikeret regnskabsinformationer
94

, så de lempeligere oplysningskrav 

er tilstrækkelige for virksomhedens regnskabsbrugere. Med baggrund i vores vurdering af små 

og mellemstore virksomheds interessenter og deres informationsbehov, så mener vi, at en 

væsentlig del af oplysningskravene ifølge IAS 36, til dels forvirrer mere end de gavner. Derfor 

anses det for fordelagtigt, at oplysningskravene generelt er lempeligere end i IFRS. Der er dog 

ikke et entydigt svar på, om oplysningskravene er fordelagtige for regnskabsbrugeren, med 

hensyn til information omkring forudsætninger for nedskrivning. 

 

Vi vurderer overordnet, at de lempeligere oplysningskrav er medvirkende til at NPAEs er 

mere fordelagtig for regnskabsproducenten, som har til hensigt at vælge mellem NPAEs og 

IFRS. Dette er tilfældet, da de lempeligere oplysningskrav begrænser ressourcetrækket i 

virksomheden i forbindelse med produktion af regnskabsinformation. Derimod, så stemmer 

                                                      

93
 Vi vil ikke uddybe cost / benefit -betragtningen yderligere, ligesom vi ikke foretager beregninger herpå. Begrebet 

benyttes, da vi anser vores argument, som værende åbenlyst. 

94
 I tråd med vores tidligere gennemgang af interessenternes informationsbehov. Se afsnit 5.4.5.1 herfor. 
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oplysningskravene ikke overens med IASBs ændring til mere komplekse målekriterier ved 

nedskrivning af aktiver. Der ikke noget entydig svar på om de lempeligere oplysningskrav er 

mere fordelagtige for regnskabsbrugeren, da eksempelvis informationer omkring forudsætning 

og skøn vedrørende nytteværdi vil forvirre nogle regnskabsbrugere, mens andre vil profitere 

fra dem. Vi er dog af den overbevisning, at regnskabsbrugerne hos virksomheder, som 

overvejer både NPAEs og IFRS, efterspørger mere sofistikerede regnskabsinformationer end 

regnskabsbrugere hos virksomheder i mindre virksomheder. Derfor vil regnskabsbrugeren 

formodentligt efterspørge, de bagvedliggende forudsætninger og parametre, hvorfor 

oplysningskravene jf. NPAEs ikke er fordelagtige for regnskabsbrugerne. 

 

9.2.4.2 Tidspunkt for måling af goodwill 

 

Der er i NPAEs lempet vedrørende tidspunkt for måling af goodwill. Ifølge IAS 36, så skal der 

foretages nedskrivningstest en gang årligt. IASBs formål har været, at gøre NPAEs mindre 

byrdefuld, hvorfor der kun skal foretages nedskrivningstest, hvis der er indikationer på 

værdiforringelse.  

IASB havde i det oprindelige udkast opstillet tre yderligere indikationer for værdiforringelse 

vedrørende goodwill, som følge af, at der kun foretages nedskrivningstest ved indikation på 

værdiforringelse. Dette har IASB i deres rewrite pr. december 2008
95

, ændret til, at der er 

samme indikationer på værdiforringelse for alle ikke-finansielle aktiver, inklusiv goodwill. 

Derved har IASB fravalgt de yderligere indikationer, som virksomheden skulle overveje i 

forbindelse med værdiforringelse af goodwill. Det formodes, at IASB har fravalgt dette for at 

gøre standarden mindre byrdefuld for regnskabsproducenterne. De yderligere forhold gik 

primært på, at virksomhedens handlinger og finansielle stilling, som relaterer sig til den 

bogførte goodwill, skal analyseres med henblik på at vurdere evt. værdiforringelse. Det 

vurderes, at de interne og eksterne forhold, som skal overvejes generelt i forbindelse med 

vurdering af værdiforringelse af ikke-finansielle aktiver, overlapper de yderligere forhold som 

                                                      

95
 NPAE 26.28-26.30 
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var noteret vedrørende goodwill. IASBs beslutning om at udelade disse forhold vurderes 

derfor ikke at have negativ effekt på kvaliteten
96

. 

Vi vurderer, at IASBs lempelse på dette område, har gjort NPAEs mere fordelagtig i forhold 

til IFRS. Det er en byrdefuld opgave, at foretage nedskrivningstest på goodwill, hvorfor 

standarden på dette punkt er mindre ressourcekrævende for regnskabsproducenten. Vi bliver 

bekræftet i denne påstand af følgende notat i en artikel fra Revision og Regnskab nr. 9, 2007. 

Heri noteres ligeledes, at ”Det må forventes, at de implementerede lempelser for test af 

værdiforringelse af goodwill derfor kan være en hjælp for mange små og mellemstore 

virksomheder, der i en række tilfælde kan undlade, at udarbejde selve værdiforringelsestesten 

for goodwill”.  

Vi vurderer ligeledes, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten og derved ikke 

sylter regnskabsbrugerne og deres behov. Den fornødne nedskrivning vil i alle tilfælde blive 

foretaget, hvis virksomheden vurderer de interne og eksterne indikationer på værdiforringelse. 

Derved vil værdien af de ikke-finansielle aktiver vurderes pålidelige.  

Overordnet set, vil denne lempelse være fordelagtig for virksomheder, som vil vælge imellem 

IFRS og NPAEs. Denne gruppe af virksomheder vil formegentlig have en vis størrelse, da 

IFRS er en del af deres overvejelser
97

. I denne størrelse virksomhed vil goodwill være aktuelt, 

hvorfor denne lempelse kan være fordelagtig for regnskabsproducenterne. 

 

Det vurderes, at der ikke er yderligere væsentlige forskelle mellem NPAEs og IFRS. IASB har 

i deres gennemgang af NPAEs fået implementeret flere og flere regnskabsprincipper fra IAS 

36. Dette har medført, at det er oplysningskravene vedrørende værdiforringelse af aktiver, som 

primært differer i forhold til IFRS. 

 

                                                      

96
 Både interne og eksterne indikationer er beskrevet i afsnit: 9.1.3.1 

97
 IFRS vurderes som en mulighed, da deres ressourceapparat ligger på grænsen af, hvad der findes nødvendig (i 

økonomifunktion).  
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9.2.5 Forskelle mellem NPAEs og ÅRL 

 

Som tidligere nævnt, så har vi valgt at opdele vores analysedel i to dele. Vi har tidligere 

analyseret på forskelle mellem NPAEs og IFRS. Vi vil herunder rette vores analyse mod 

NPAEs og ÅRL. Vi beskæftiger os derved med virksomheder, som overvejer at rapporterer 

efter internationale principper, men som ikke anser IFRS som en mulighed
98

. Vi starter med at 

sammenholde kriterier for måling. 

Vi har tidligere behandlet anvendelsesområde og definitioner. Vi henviser til afsnit 9.2.1 for 

nærmere gennemgang heraf.  

 

9.2.5.1 Måling  

 

Vi behandler herunder indikationer på værdiforringelse samlet, for henholdsvis NPAEs, ÅRL 

og IFRS, da vi vurderer, at der ikke er væsentlige forskelle herimellem. 

 

9.2.5.1.1 Indikationer på værdiforringelse 

 

Vi har vurderet, at der ikke er væsentlige forskelle mellem indikationer for værdiforringelse mellem 

NPAEs, IFRS og ÅRL. Vi henviser til afsnit 9.2.3.1.1 for nærmere gennemgang. 

 

                                                      

98
 Virksomhedens ressourceapparat findes ikke tilstrækkelig i forhold til at rapporter efter IFRS. 
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9.2.5.1.2 Forskelle mellem NPAEs samt ÅRL ved måling 

 

Vi vil overordnet redegøre for teori for NPAEs og IFRS. Derudover graduerer vi områderne 

og vurderer herved omfang af forskellene. Vi starter først med kriterier for måling. 

 

Regnskabsmæssig behandling af værdiforringelse af aktiver  

 NPAEs ÅRL Grad 

Tidspunkt for 

måling af aktiver 

med undtagelse af 

goodwill 

Balancedag, hvis der er indikationer. 

Beskrevet ovenfor. 

Balancedag, hvis der er indikationer på 

værdiforringelse, jf. ÅRL § 42 

1 

Tidspunkt for 

måling af goodwill 

Balancedag, hvis der er indikationer på 

værdiforringelse 

Levetid: 

> 20 år: Årligt 

< 20 år: hvis indikationer,  

jf. RV 18.75  

 

4 

Måling  Aktiver eller 

pengestrømsfrembringende enheder 

måles til genindvindingsværdi, jf. 

NPAEs kapitel 26.5 

Aktiver eller pengestrømsfrembringende 

enheder måles til genindvindingsværdi, 

jf. ÅRL §42 og RV 10.65 

1 

Måling af 

genindvindingsværdi 

Den højeste værdi af dagsværdi med 

fradrag for salgsomkostninger og 

nytteværdien (kapitalværdi), jf. NPAEs 

kapitel 26.11 

Den højeste værdi af dagsværdi med 

fradrag for salgsomkostninger og 

nytteværdien (kapitalværdi), jf. RV 

10.63+65. 

1 

Måling af 

nytteværdi 

Nutidsværdi af fremtidige 

pengestrømme, jf. NPAEs kapitel 

26.15. 

Nutidsværdi af fremtidige pengestrømme 

jf.. RV 10.12 

1 

Måling af dagsværdi 

med fradrag for 

salgsomkostninger 

På armslængde vilkår efter rangorden, 

som er beskrevet under NPAEs. Der 

henvises til afsnit, jf. NPAEs kapitel 

26.14. 

På armslængde vilkår efter rangorden. 

Rangorden anses som værende identisk 

med den beskrevet i NPAEs samt i IAS 

36, jf. RV 10.13 

1 
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9.2.5.2 Indregning 

Vi vil herunder redegøre for forskelle mellem NPAEs og IFRS ved indregning. Afsnittet vil 

tage udgangspunkt i samme gradueringsprincip, som i afsnittet ovenfor vedrørende måling. 

Regnskabsmæssig behandling af værdiforringelse af aktiver  

 NPAEs ÅRL Grad 

Værdiansættelse  Genindvindingsværdi, jf NPAEs 

kapitel 26.11 

Genindvindingsværdien, jf. ÅRL § 42. 1 

Indregning I resultatopgørelsen, jf. NPAEs 

kapitel 26.11 

I resultatopgørelse, jf. ÅRL § 49. 1 

 Konsekvenser ved 

indregning af nedskrivning 

 Regulere fremtidige 

afskrivninger, jf. NPAEs kapitel 

26.14 

Regulere fremtidige afkskrivninger. jf. § 

43. 

1 

Fordeling af 

nedskrivninger ved 

pengestrømsfrembringende 

enhed 

Først: Reduktion af goodwill 

Dernæst: Pro rata efter den 

regnskabsmæssige værdi for hver 

aktiv i enheden, jf. NPAEs 

kapitel 26.21 

Nedskrivning skal fordeles systematisk 

på enkeltaktiver i den 

pengestrømsfrembringende enhed, jf. 

ÅRL § 42. 

4 

Tilbageførsel af 

nedskrivning 

Indregnes i resultatopgørelse, 

balancepost: tilbageførsel vil ikke 

kunne overstige den 

regnskabsmæssige værdi 

fratrukket afskrivninger, der er 

ikke mulighed for at tilbageføre 

afskrivninger vedrørende 

goodwill, jf. NPAEs kapitel 

26.27. 

Indregnes i resultatopgørelse, 

balancepost: tilbageførsel vil ikke kunne 

overstige den regnskabsmæssige værdi 

fratrukket afskrivninger, tilbageførsel af 

nedskrivninger vedrørende goodwill kan 

kun foretages under givne betingelser 

(enkeltstående begivenheder), jf. RV 

81-82. 

3 

 

9.2.5.3 Oplysningskrav 

 

I vores sammenholdelse af NPAEs og ÅRL, havde vi behandlet oplysningskravene særskilt og 

ikke i skemaform. Dette er tilfældet, da dette område indeholder væsentlige forskelle mellem 

NPAEs og ÅRL.  

Oplysningskravene, som nævnt under NPAEs er ligeledes inkluderet i ÅRL, hvorfor de 

resterende oplysningskrav i ÅRL differerer fra NPAEs og udgør forskellene. Vi har grundet 

opgavens omfang valgt, at vedlægge teori herfor, som bilag. Oplysningskravene ifølge IFRS 

er beskrevet i bilag 7.  
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Vi vil i nedenstående afsnit vurdere konsekvenser ved disse forskelle. 

 

9.2.6 Konsekvenser ved forskelle  

Vi har i skemaerne ovenfor vurderet forskelle mellem NPAEs samt ÅRL. I den forbindelse har 

vi gradueret forskellene, alt efter hvor sammenfaldende teorien er mellem de to 

regnskabsreguleringer. Vi har efterfølgende valgt, at foretage yderligere behandling af 

områder med væsentlige forskelle. Det være sig områder, som vi har givet en graduering 4 

eller 5.  Følgende områder har vi givet en graduering 4 eller 5, fordeling af nedskrivning på 

enkeltaktiver i den pengestrømsfrembringende enhed 4, tidspunkt for vurdering af 

værdiforringelse af goodwill 4, oplysningskrav 5. Vi har i vores indledende studier 

identificeret diskussioner omkring afskrivninger kontra nedskrivninger på goodwill. Dette er 

ikke behandlet i skemaform ovenstående, men findes relevant at diskutere i forbindelse med 

vores vurdering af fordelagtighed, idet det er tilladt at afskrive på immaterielle aktiver med 

begrænset brugstid, efter ÅRL. 

 

9.2.6.1 Oplysningskrav 

 

De helt generelle krav om oplysning af de beløbsmæssige nedskrivninger og tilbageførsel af 

nedskrivninger, som er indregnet i årsrapporten, findes også i ÅRL. Dette vurderes som 

værende et af de få punkter, hvor NPAEs og ÅRL er sammenlignelige. Derudover skal der 

ligeledes oplyses om nedskrivninger primo og ultimo, hvilket typisk er en del af anlægsnoten. 

Dette vurderes ligeledes sammenligneligt med ÅRL. Udover disse punkter, så er de resterende 

oplysningskrav i ÅRL, som nævnt i bilag 7, ikke sammenlignelige med NPAEs. Derfor vil vi 

ikke vurdere konsekvenser, ved alle forskelle særskilt, men kun de væsentligste.  

De væsentligste forskelle i oplysningskravene, er beskrivelse af indregningsmetoder, 

målegrundlag og redegørelser for metodevalg, ved nedskrivning af ikke-finansielle aktiver. 

Krav som er identiske med bestemmelser i IAS 36. På netop dette punkt differerer NPAEs 

ligeledes væsentligt fra ÅRL. Vi har tidligere diskuteret paradokset i, at der i NPAEs benyttes 

begrebet genindvindingsværdi og derved nytteværdi, uden at der skal oplyses yderligere 

omkring forudsætninger for disse værdier. Der er derved tale om en tydelig lempelse for 
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regnskabsproducenten i forhold til ÅRL, men at regnskabsbrugeren ikke bliver informeret 

tilstrækkeligt til at gennemskue de benyttede regnskabsdata. Der henvises til dette afsnit 

9.2.4.1, hvor dette diskuteres nærmere. 

Generelt set, så vurderes NPAEs mere fordelagtig for regnskabsproducenten i forhold til ÅRL, 

da denne er mindre byrdefuld. Vi vurderer ligeledes, at de lempeligere oplysningskrav ikke 

har væsentlig negativ effekt hos regnskabsbrugerne, da de sjældent efterspørger så sofistikeret 

regnskabsinformation. Specielt ikke i den gruppe af virksomheder, som vil sammenholde 

NPAEs og ÅRL, hvilket efter vores vurdering typisk er mindre virksomheder. 

 

9.2.6.2 Fordeling af nedskrivning vedrørende pengestrømsfrembringende enhed 

 

NPAEs afviger fra ÅRL vedrørende fordeling af nedskrivninger på 

pengestrømsfrembringende enheder. I NPAEs kapitel 26 og IAS 36, reduceres først goodwill 

og dernæst pro rata på øvrige aktiver med baggrund i den regnskabsmæssige værdi. Efter ÅRL 

fordeles nedskrivningerne systematisk, uden at dette specificeres. Dette vil vi herunder 

behandle. 

Ifølge det oprindelige udkast, så skulle nedskrivningen først reduceres i goodwill og 

efterfølgende pro rata på øvrige aktiver med baggrund i dagsværdien med fradrag for 

salgsomkostninger. Dette er efterfølgende blevet ændret, grundet udfordringer og usikkerhed i 

at estimere dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger. Der er derfor risiko for at den 

estimerede dagsværdi, ikke er tilstrækkelig pålidelig. IASB har derfor taget konsekvensen af 

dette, hvilket vurderes, som en god beslutning med baggrund i ovenstående risiko.  

 

Ved systematisk fordeling jf. ÅRL, kan vi ligeledes se nogle risikoelementer. Den 

systematiske fordeling er som nævnt ikke defineret, hvorfor det er ledelsens ansvar at fordele 

og argumentere for den benyttede fremgangsmåde. Denne behandling vil givetvis medføre en 

højere værdi af goodwill og en lavere værdi af øvrige aktiver, i forhold til behandlingen i 

NPAEs kapitel 26, da goodwill reduceres først. Der kan argumenteres for at interessenter ikke 

lægger væsentlig vægt på værdi af goodwill, men mere de øvrige aktiver, da goodwill ikke er 

en håndgribelig størrelse. Eksempelvis vil en långiver ikke lægge væsentlig informationsværdi 
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i goodwill i en finansieringssituation, men vil i højere grad rette sit fokus mod aktiver som 

goodwill knytter sig til. Alt afhængig af vægtningen og fordelingen af nedskrivningen, så vil 

det give en skæv fordeling mellem goodwill og øvrige aktiver i forhold til NPAEs (IFRS) og 

ÅRL. 

 

I forhold til regnskabsproducenten (virksomheden), så vurderes det mere fordelagtigt at 

benytte NPAEs kapitel 26 i eksempelvis en finansieringssituation, frem for ÅRL, da den 

regnskabsmæssige værdi af øvrige aktiver er større og værdien af goodwill lavere. Omvendt, 

så kan goodwill være et interessant aktiv for en investor, som angiveligt lægger væsentlig 

informationsværdi i goodwill. Dette er tilfældet, da goodwill, som udgangspunkt er et udtryk 

for de forholdsvis uhåndgribelige værdier, som er at finde i virksomheden. Værdier som en 

mulig investor finder meget interessante i vurdering af virksomhedens fremtidige afkast. I 

dette tilfælde, kan ÅRL være mere fordelagtig end NPAEs, da værdien af goodwill angiveligt 

vil være større.  

Vi har tidligere argumenteret for, at det er primært er mindre virksomheder, som ikke ser IFRS 

som alternativ og derfor vil sammenholde NPAEs med ÅRL. Vi vurderer, at denne type 

virksomheder sjældent har indregnet goodwill af en væsentlig størrelse. Værdien af øvrige 

aktiver vil derfor prioriteres højere end værdien af goodwill, specielt i finansieringssituationer. 

Overordnet set vurderer vi, at NPAEs er fordelagtig i forhold til ÅRL, for de virksomheder 

som sammenholder NPAEs og ÅRL. 

 

9.2.6.3 Tidspunkt for vurdering af værdiforringelse af goodwill 

 

Ifølge ÅRL, så skal der foretages nedskrivningstest af goodwill en gang årligt, hvis brugstiden 

vurderes til mere end 20 år. Ved brugstid mindre end 20 år, så skal der kun foretages 

nedskrivningstest, hvis der indikationer på værdiforringelse. Vi har tidligere behandlet 

konsekvenser ved, at der skal foretages nedskrivningstest en gang årligt, hvorfor vi henviser til 

afsnit 9.2.4.2. Vi vurderer, at brugstiden på goodwill sjældent vurderes til mere end 20 år. Vi 

lever i en meget omskiftelig tid, hvor en virksomheds eksterne såvel som interne forhold 

ændrer sig hyppigt. Det medfører, at forudsætningen for værdiansættelse af goodwill ændrer 
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sig og derved også brugstiden. Det er meget svært at spå om, hvad der sker 20 år frem i tiden 

og derfor skal der meget stærke argumenter til at vurdere brugstid på goodwill, til over 20 år.   

 

Med baggrund i ovenstående, så vil der i meget få tilfælde være forskelle mellem NPAEs og 

ÅRL vedrørende dette punkt. Vi vurderer derfor, at der i de fleste tilfælde vil være 

sammenfald vedrørende tidspunkt for vurdering af værdiforringelse af goodwill. 

 

9.2.6.4 Afskrivninger kontra nedskrivning 

 

Vi har vores indledende studier observeret, at problemstilling vedrørende afskrivning af 

goodwill kontra nedskrivning har været diskuteret. IASB har BC
99

 kommenteret de tidlige 

respondenters argumenter, mens EFRAG i deres comment letter har kommenteret herpå
100

. Vi 

behandler herunder denne problemstilling, da vi finder den relevant for vores analyse. 

 

De indledende svar på IASBs spørgeskemaer bar præg af et ønske om der skal foretages 

afskrivninger på goodwill, som alternativ til nedskrivningstest, hvis brugstid kan defineres
101

. 

IASB vurderede i den forbindelse den modtagne feedback. Respondenternes hovedargument 

var, at afskrivninger på goodwill over en 10 - 20 årig periode, vil være en simplere 

tilgangsvinkel end at foretage nedskrivningstest. Afskrivningstilgangen skulle derfor kunne 

mindske byrden for regnskabsproducenterne. IASB var ikke enig i dette postulat af følgende 

årsager: 

 

 En afskrivningstilgang kræver alligevel en vurdering af nedskrivningsbehovet, da 

brugstiden løbende skal vurderes. Derfor ville denne tilgang være mere byrdefuld end en 

ordinær nedskrivningstilgang. 

 Afskrivninger over en given periode vil ikke repræsentere et retvisende billede, da 

goodwill oftest vil have en udefinerbar levetid. 

                                                      

99
 Udgivet i februar 2007. 

100
 Udgivet i februar 2008 

101
 BC 79-80 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 60 

 IASBs undersøgelser vurderer, at regnskabsbrugerne ikke finder informationsindholdet 

vedrørende de foretagne afskrivninger for interessante. 

 

EFRAG
102

 har februar 2008 udgivet commentletter, hvor netop denne problemstilling 

diskuteres. EFRAG er som udgangspunkt ikke enige i IASBs tankegang. EFRAG mener 

ligeledes, at alle immaterielle anlægsaktiver (herunder goodwill) bør behandles som et aktiv 

med en definerbar brugstid. Dette medfører, at de immaterielle anlægsaktiver skal afskrives 

over en defineret periode. De er ligeledes ikke enige i ovenstående tre synspunkter. De mener, 

at en indførsel af afskrivningsforløb vil sikre, at aktiverne ikke bliver overvurderet. Dette er 

tilfældet, da de selskaber, som skal foretage en nedskrivning med baggrund i indikationer ikke 

har de fornødne kompetencer til foretage dette retvisende. Virksomheder som vil rapporterer 

efter IFRS er bedre udstyret til at foretage denne type handlinger, hvorfor disse retningslinier 

udelukkende bør være forbeholdt IFRS-brugere
103

. EFRAG er ligeledes ikke enige i argument 

vedrørende det retvisende billede. En nedskrivningstilgang løser eksempelvis ikke 

udfordringen i at behandle intern oparbejdet immaterielle anlægsaktiver og goodwill 

anderledes fra købt immaterielle anlægsaktiver og goodwill, forskelligt. Derudover vil en 

nedskrivningstilgang ligeledes ikke sikre, at ikke intern oparbejdet goodwill nogensinde bliver 

identificeret
104

.  

 

De typiske forslag går på, at immaterielle anlægsaktiver og goodwill skal afskrives over en 

periode over 20 år. Forslaget har sit udgangspunkt i en cost/benefit betragtning. Med baggrund 

i dette, så vurderes denne metode fordelagtig for regnskabsproducenterne, da denne metode 

angiveligt vil være mindre byrdefuld. Som IASB skriver, så vil nedskrivningsbehovet stadig 

skulle vurderes, men byrden herved, vil reduceres med tiden. Afskrivninger vil med tiden 

medføre en lavere værdi af goodwill, hvilket formodentligt vil medvirke til færre 

nedskrivningstest, som årene går. Overordnet set, så er argumenterne for begge metoder 

forståelige og der er usikkerhed forbundet med begge. En definition af brugstid og et længere 
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afskrivningsforløb vil være mindre pålideligt, da værdien af aktivet givetvis vil være mindre, 

end hvis der foretages nedskrivninger. Derimod, så vil en vurdering af værdiforringelse og 

foretagne nedskrivninger være forbundet med væsentlige skøn, hvorfor værdien heraf 

ligeledes kan vurderes upålidelig. 

 

Vi hæfter os ved, at et afskrivningsforløb er mindre byrdefuldt i forhold til 

nedskrivningsforløb, hvorfor denne metode umiddelbart er mere fordelagtig for 

regnskabsproducenten. Det faktum, at de færreste regnskabsbrugere lægger væsentlig vægt på 

regnskabsinformation vedrørende immaterielle anlægsaktiver, gør, at IASB bør overveje at 

lette regnskabsproducenternes ressourcebehov. Virksomheder i vores definerede gruppe, har 

som nævnt, et begrænset ressourceapparat, hvorfor en afskrivningstilgang formodentligt vil 

være mere fordelagtig. Vi vurderer derfor, at NPAEs er mindre fordelagtig i forhold til ÅRL, i 

de tilfælde hvor immaterielle anlægsaktiver kan afskrives, hvilket kan foretages, hvis 

aktiverne har begrænset brugstid og ikke måles til dagsværdi
105

. Med baggrund i dette, så 

ligger vi os op af respondenternes meninger omkring dette. 

 

9.2.7 Sammenfatning 

 

Vi har ovenstående gennemgået bestemmelser om værdiforringelse af aktiver ifølge NPAE 26, 

IFRS og ÅRL. I den forbindelse har vi redegjort for væsentlige forskelle samt diskuteret 

konsekvenserne ved disse. 

I nedenstående sammenfatning opdeler vi gennemgangen i de enkelte områder. 

 

Anvendelsesområde 

Vi har i vores gennemgang vurderet, at der ikke er væsentlige forskelle mellem NPAE 26, 

IFRS 36 og ÅRL vedrørende anvendelsesområde. Disse reguleringer finder derfor anvendelse 

på samme aktivtyper.   
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Definitioner 

Efter IASB har ændret NPAE 26, således at begrebet genindvindingsværdi samt nytteværdi er 

implementeret, så er der ikke længere væsentlige forskelle mellem NPAE 26, IAS 36, ÅRL.  

 

Måling 

Vi har observeret forskelle mellem NPEAs og IFRS på et punkt. Ifølge IFRS, så skal der 

foretages nedskrivningstest på goodwill én gang årligt, hvilket kun skal foretages ved 

indikation af værdiforringelse ifølge NPAEs. Vi vurderer, at dette vil lette byrden hos 

regnskabsprocenterne, da det er komplekst og byrdefuldt at foretage nedskrivningstest på 

goodwill. Dette vil derfor fordelagtigt, at benytte NPAEs frem for IFRS, da denne lempelse 

ikke vil have negativ effekt på kvaliteten. 

Der er ligeledes teoretiske forskelle ved tidspunkt for nedskrivningstest på goodwill, mellem 

NPAEs og ÅRL. Der skal foretages nedskrivningstest en gang årlig, hvis brugstid vurderes til 

mere end 20 år, men kun ved værdiforringelse, hvis brugstid er mindre end 20 år. I praksis 

vurderes der ikke væsentlige forskelle. Dette er tilfældet, da der skal meget skarpe argumenter 

til at definere brugstid på goodwill til mere end 20 år, i dagens erhvervsliv. 

 

Vi har ligeledes diskuteret problemstilling omkring afskrivning frem for nedskrivning. På 

trods af en upålidelig værdiansættelse, så kan vi se fornuften i afskrivningstilgangen. En 

afskrivningstilgang vil kunne minimere regnskabsbrugernes byrde, da afskrivningerne med 

tiden vil medfører en lavere værdi af goodwill og formegentlig færre nedskrivningstests. 

Derudover vil regnskabsproducenterne næppe lide under dette, da undersøgelser viser, at de 

ikke lægger væsentlige værdi i denne regnskabsinformation. Denne vurdering har medført, at 

vi har vurderet ÅRL mere fordelagtig på dette punkt.  

 

Indregning 

Den væsentligste forskel mellem findes mellem NPAEs og ÅRL. Forskellen ligger i fordeling 

af nedskrivninger på en pengestrømsfrembringende enhed. I ÅRL skal nedskrivningen 

fordeles systematisk på goodwill og tilhørende aktiver, mens nedskrivningen ifølge NPAEs 
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først skal reduceres i goodwill og herefter i tilhørende aktiver. Vi vurderer, at NPAEs er mere 

fordelagtig i en finansieringssituation og ÅRL kan være mere fordelagtig i forhold til at 

tiltrække investorer. Vi vurderer, at NPAEs er mere fordelagtig for den gruppe af 

virksomheder, som vil sammenholde NPAEs med ÅRL. 

 

Oplysningskrav 

De gængse oplysningskrav som beløbsangivelser for nedskrivninger og tilbageførsel heraf 

fremgår af både NPAE, IAS 36 og ÅRL. Yderligere krav om forudsætninger for beregninger, 

metodevalg, findes ikke i NPAEs. Vi har udtrykt bekymring om dette, da IASB har valgt at 

indføre komplekse målekriterier som genindvindingsværdi og nytteværdi. Regnskabsbrugerne 

vil få svært ved at gennemskue regnskabsdata, hvis de ikke bliver oplyst om forudsætninger 

herfor. Der kan også argumenteres for, at regnskabsbrugerne hos små og mellemstore 

virksomheder ikke tillægger denne information væsentlig værdi og af disse oplysningskrav 

derfor vil forvirre mere de gavner. Der er derfor ikke en entydig svar herpå. Vi har dog 

overordnet vurderet, at de lempeligere oplysningskrav gør NPAEs mere fordelagtig for 

regnskabsproducent, men vil have negativ effekt på regnskabsbrugerne hos virksomhederne, 

som anser både IFRS og NPAEs som valgmuligheder
106

. 
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10. Finansielle instrumenter 

Finansielle instrumenter, som kan opdeles i primære og afledte finansielle instrumenter, udgør 

en stor andel af virksomhedernes balancer. Særlig afledte finansielle udgør en større og større 

andel. Denne udvikling har imidlertid betydet, at den regnskabsmæssige behandling af netop 

finansielle instrumenter ligeledes har udviklet sig. Denne udvikling har resulteret i, at 

reguleringen på regnskabsområdet er blevet komplekst og krævende.  

Valget af netop finansielle instrumenter, som et regnskabsområde vi gerne vil gå i dybden 

med, bunder netop i, at især de afledte finansielle instrumenter er blevet mere gængse i 

virksomhederne. Globaliseringen har sine gode sider, i form af øget international samhandel, 

men betyder samtidig, at eksempelvis valutaeksponeringen hos de enkelte virksomheder 

vokser. Derudover så er det vores vurdering, at i lyset af den forestående finansielle og 

økonomiske krise, vil der alt andet lige være et forhøjet incitament for virksomhederne til at 

gøre brug af de sekundære finansielle instrumenter (afledte instrumenter).
107

 

10.1 NPAEs kapitel 11 

Anvendelsesområde 

Hovedreglen foreskriver, at NPAEs 11 er gældende for alle finansielle instrumenter jf. NPAEs 

11.3. Undtaget er dog: Associerede virksomheder, Datterselskaber, Joint Ventures, 

Pensionsordninger, Forsikringskontrakter, Egne kapitalandele og Leasing, som behandles i 

andre kapitler af NPAEs. 

Anvendelsesområdet er på væsentlige punkter lig anvendelsesområdet ifølge ÅRL og IFRS. 

Vi vil derfor ikke gennemgå anvendelsesområde yderligere. 
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Definition 

Finansielle instrumenter indeholder en bred vifte af begreber, som er at finde i forskellige dele 

af balancen. Et finansielt instrument er med andre ord at finde både under anlægsaktiver og 

omsætningsaktiver på aktivsiden, men også både under kort- og langfristet gæld på 

passivsiden i et regnskab. IASB definerer et finansielle instrumenter som følger: 

”Et finansielt instrument
108

 er enhver kontrakt, som udgør et finansielt aktiv i en virksomhed 

og en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument
109

 i en anden virksomhed.”
110

 

Finansielle instrumenter kan opdeles i primære og sekundære finansielle instrumenter. Disse 

defineres som følger:  

De primære finansielle instrumenter er mere gængse regnskabsposter som for eksempel: 

Likvider, lån, andre tilgodehavender, kontraktlig ret til at handle finansielle instrumenter med 

en modpart på potentielt gunstige betingelser og egenkapitalinstrumenter tilhørende en anden 

virksomhed. Altså har de primære finansielle instrumenter karakter af et finansielt aktiv eller 

forpligtelse, som beskrevet ovenfor.  

Dernæst har vi de afledte instrumenter, som defineres således: 

Et afledt finansielt instrument er et finansielt instrument, hvis værdi ændres som følge af 

ændringer i en specifik rentesats, værdipapirkurs, råvarepris, valutakurs, pris- eller 

renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller øvrige variable, som ikke har direkte 

forbindelse til den oprindelige kontrakt der sikres (også kaldet ”underliggende”)
111

.  

Overordnet set kan et afledt finansielt instrument defineres således jf. IASB: 

 

                                                      

108
 Se bilag 10 for nærmere beskrivelse af begrebet. 

109
 Se bilag 10 for nærmere beskrivelse af begrebet. 

110
 IAS 32 Finansielle instrumenter paragraf 11. 

111
 Definition jf. IAS 39.9. 
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”Afledte finansielle instrumenter
112

 er aftaler, terminsforretninger, futures eller optioner, som 

typisk anvendes til risikoafdækning for en given udvikling i værdien af et aktieindeks, et 

værdipapir, en valuta, eller en råvare.”
113

 

Risikoafdækningen er, som nævnt ovenfor, blevet en vigtig del af at drive virksomhed i dag, 

da den øgede samhandel landende imellem også er med til at forhøje eksponeringen for den 

enkelte virksomhed. Der findes følgende former for risici
114

: prisrisiko, kreditrisiko, 

likviditetsrisiko samt pengestrømsrisiko
115

.  

Den forestående gennemgang i dette afsnit, vil være rettet imod den regnskabsmæssige 

behandling af de finansielle instrumenter ifølge NPAEs, IFRS og ÅRL. En identifikation af 

forskellene mellem disse regelsæt foretages, som led i vurderingen af fordelagtigheden ved 

brug af NPAEs frem for ÅRL og IFRS. 

10.1.1 Regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter ifølge NPAEs 

Indledning 

Indledningsvis i opgaven nævner vi, at vi alene vil forestå en sammenholdelse af NPAEs med 

ÅRL og NPAEs med IFRS. Derudover kunne vi, som konklusion på første del af opgaven, 

konstatere at der for NPAEs vedkommende overordnet er tale en opdeling af målgruppen i to 

grupper
116

. En gruppe virksomheder vil i praksis stå med valget mellem NPAEs og ÅRL. En 

anden vil stå med valget mellem NPAEs og IFRS. Dette begrunder valget om opdelingen af 

gennemgangen af de finansielle instrumenter, som følger.  

Reglerne omkring den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter findes i 

NPAEs kapitel 11. Der har siden udgivelsen af udkastet til NPAEs været foretaget ændringer 

fra IASBs side, som følge af indkomne anbefalinger fra forskellige parter. Det er derfor for 

                                                      

112
 Afledte instrumenter. 

113
 www.ifr.dk – Investeringsforeningsrådet. 

114
 Se bilag 8 for nærmere beskrivelse af risiciene. 

115
 NPAEs 11.31 

116
 Se delkonklusion – Første del herfor. 
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nuværende ikke helt klart, hvordan det endelige kapitel, som regulerer de finansielle 

instrumenter, vil være udformet. Vi vil derfor i det næste afsnit redegøre for kapitlets indhold 

for nuværende. Vi vil, efter at have fastslået kapitlets indhold, have bedre forudsætninger for 

at foretage en sammenholdelse af NPAEs med ÅRL og IFRS.  

Da udkastet til standarden alene foreligger på engelsk, har vi i de følgende afsnit frit oversat 

definitioner og kriterier efter behov. 

Det er fra IASBs side valgt at en NPAE
117

 kan fravige kapitel 11 i NPAEs til fordel for, fuldt 

ud at følge reglerne i IFRS. Der er altså tale om et fravalg, som til gengæld kræver at NPAEn 

følger reglerne i IFRS
118

. Reglerne ifølge IFRS består af: IAS 32, som behandler finansielle 

instrumenter. IAS 39, som behandler indregnings- og målekriterierne. Til slut skal IFRS 7 

følges, som behandler oplysningskravene for finansielle instrumenter. 

IASB har siden udgivelsen af udkastet til NPAEs ændret holdning til henvisningen til IFRS. 

Forskellige respondenter
119

 anbefaler, at IASB undgår henvisninger. IASB har som følge heraf  

i videst mulig omfang valgt, at komme henvisninger til IFRS til livs. Kapitel 11 er dermed det 

eneste kapitel i NPAEs med henvisning til IFRS. 

Kapitel 11 er af praktiske årsager opdelt i to sektioner, nemlig
120

: 

 11A, som behandler de mere gængse og primære finansielle instrumenter. 

 11B, som behandler de mere komplekse finansielle instrumenter (afledte instrumenter) og 

transaktioner. 

                                                      

117
 Non-publicly Accountable Entity (Virksomhed uden særlig offentlig interesse). 

118
 Oprindelig udkast indeholdte alene en henvisning til bestemmelserne i IFRS. 

119
 Indkomne svar fra respondenter har påvirket standardens indhold. IASB har valgt at foretage en endelig overvejelse om 

en omformulering og genudsendelse af et yderligere udkast, med rettelser.  

120
 IASBs bestyrelsesmødereferat, december 2008. 
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Opdelingen er foretaget med henblik på, at virksomheder, som ikke besidder komplekse 

finansielle instrumenter kun skal forholde sig til sektion 11A. Ændringen er foretaget som led 

i at forenkle standarden, og mindske den administrative byrde for regnskabsproducenterne. 

10.1.1.1 Sektion 11A – Primære finansielle instrumenter 

Anvendelsesområde 

Hovedreglen er, at sektion 11A er gældende for følgende primære finansielle instrumenter
121

: 

 Likvider 

 Kortfristede gældsforpligtelser  

 Lån og tilgodehavender 

 Obligationer og gældsbreve 

 Investering i ikke-konvertible obligationer 

 Investering i obligationer, uden mulighed for indfrielse før tid 

 Præferenceaktier 

 Forpligtelser til at indgå eller modtage et lån, der ikke kan afregnes i likvider 

Det er dermed hensigten, at virksomheder der besidder øvrige finansielle instrumenter tilmed 

skal anvende sektion 11B
122

.  

Indregning 

Indregning af finansielle instrumenter skal finde sted, når virksomheden bliver underlagt de 

kontraktlige forpligtelser i instrumentet
123

. 

Ophør af indregning af finansielle aktiver 

Ophør af indregning af finansielle aktiver skal ske, når virksomheden ophører med
124

: 

                                                      

121
 NPAEs 11 A.2 

122
 NPAEs 11 A.3 

123
 NPAEs kapitel 11.6 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 69 

 Rettighed til at modtage pengestrømmene fra aktivet 

 Væsentlige risici og afkastmuligheder overdrages 

 Virksomheden har ikke længere den praktiske kontrol over aktivet 

 

Dette kan enten ske ved, at aktivet udløber eller overdrages. I forbindelse med overdragelsen 

skal virksomheden fortsat indregne værdier af de rettigheder og forpligtelser, risici samt 

afkast, som virksomheden bibeholder
125

. 

Ved delvist ophør af indregning, skal virksomheden forsætte med at indregne hele det 

finansielle aktiv og indregne en finansiel forpligtelse for den ophørte del svarende til det 

modtagne beløb. 

Ophør af indregning af finansielle forpligtelser 

Virksomheden skal ophøre med indregning af en finansiel forpligtelse, enten helt eller delvist, 

når forpligtelsen ophører
126

, dvs. enten ved annullering eller udløb/ophør. 

Måling 

Måling første gang 

Hovedreglen er, at alle finansielle instrumenter måles til kostpris
127

 første gang. I tilfælde af at 

betaling for det enkelte instrument udskydes eller finansieres på fordelagtige vilkår
128

, gælder 

dog, at disse instrumenter optages til nutidsværdien af de tilbagediskonteret
129

 ind- eller 

udbetalinger.  

                                                                                                                                                                                      

124
 NPAEs kapitel 11.24 a-c 

125
 NPAEs kapitel 11.25 

126
 NPAEs kapitel 11.27 

127
 NPAEs kapitel 11 A.11 

128
 Fordelagtigheden ses i forhold til markedsvilkår. Eksempelvis rentefri kredit til en kunde i forbindelse med salg af varer. 

129
 Tilbagediskontering foretages med udgangspunkt i markedsrenten. 
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Efterfølgende måling 

Målingerne skal foretages ved hver finansiel rapporteringsdato, dvs. som minimum ved den 

årlige regnskabsaflæggelse
130

. Efterfølgende måling er af praktiske årsager eksemplificeret i 

forhold de finansielle instrumenter sektionen behandler.  

 Gæld måles til amortiseret kostpris
131

 

 Forpligtelser til at indgå eller modtage et lån, der ikke kan afregnes i likvider, måles til 

amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse 

 Investering i ikke-konvertible obligationer og investering i obligationer, uden mulighed for 

indfrielse før tid, måles som hovedregel til dagsværdi, forudsat at denne kan opgøres 

pålideligt. Alternativt måles disse til amortiseret kostpris fratrukket tab ved 

værdiforringelse. 

Dagsværdi 

Til brug for måling af finansielle aktiver til markedsværdi er den bedste metode
132

, prisen på et 

aktivt marked
133

. Såfremt der ikke eksisterer et aktivt marked på det pågældende finansielle 

aktiv, skal man bruge en vurderingsteknik
134

. Vurderingsteknikken skal estimere salgsprisen 

på instrumentet ved overdragelse til uafhængig tredjemand. 

Transaktionsomkostninger og andre omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af det 

finansielle instrument skal ikke indgå i den målte dagsværdi
135

. 

                                                      

130
 NPAEs kapitel 11 A.12 

131
 Den amortiserede kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med 

fradrag af afdrag, tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der 

forfalder ved udløb, og fradrag af nedskrivninger. 

132
 NPAEs kapitel 11 A.25 

133
 NPAEs kapitel 11 A.25a 

134
 NPAEs kapitel 11 A.25c 

135
 NPAEs kapitel 11 A.26 
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10.1.1.2 Sektion 11B – Afledte finansielle instrumenter 

Hovedreglen er at sektion 11B er gældende for afledte finansielle instrumenter, og øvrige 

finansielle instrumenter af mere kompleks karakter
136

. Undtaget er følgende: 

 Finansielle instrumenter som behandles i sektion 11A 

 Associerede virksomheder 

 Datterselskaber 

 Joint Ventures 

 Pensionsordninger 

 Forsikringskontrakter 

 Egne kapitalandele 

 Leasing 

Endeligt skal det nævnes, at NPAEs 11B også finder anvendelse på kontrakter af ikke 

finansiel karakter, såfremt de kan nettoafregnes i likvider, f.eks. varekøbskontrakter. 

Indregning og Måling 

Der gælder samme indregningskriterier i sektion 11B, som beskrevet ovenfor vedrørende 

sektion 11A
137

. 

Hovedreglen for måling af finansielle instrumenter i sektion 11B er dagsværdi
138

. 

Dagsværdien ved indregning første gang, vil i praksis være lig prisen instrumentet er handlet 

for. 
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 NPAEs kapitel 11 B.3 a-f 

137
 NPAEs kapitel 11 B.6 

138
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Efterfølgende måling følger samme principper, som beskrevet ovenfor vedrørende sektion 

11A. I tilfælde af, at dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, skal regnskabsproducent bruge 

en alternativ metode, ligeledes på samme vis som sektion 11A.  

Oplysninger i årsrapporten
139

 

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om den anvendte regnskabspraksis for finansielle 

instrumenter
140

.  

Derudover skal den bogførte værdi oplyses på hver kategori af finansielle instrumenter (aktiv 

målt til kost, hhv. dagsværdi, forpligtelse målt til kostpris hhv. dagsværdi samt 

egenkapitalinstrumenter og tilsagn om långivning målt til kost), samt på væsentlige 

instrumenter indenfor hver kategori
141

. Der er valgfrihed med hensyn til placeringen af 

oplysningen i enten noterne eller i balancen. 

Ved sikkerhedsstillelse med finansielle instrumenter skal forholdene omkring 

sikkerhedsstillelsen samt værdien af aktiverne, der er sat til sikkerhed, oplyses
142

. 

Oplysninger om dagsværdi 

Forudsætninger omkring måling til dagsværdi skal oplyses. Herunder hvilke målemetoder, der 

ligger til grund, dvs. markedskurs, discounted-cash-flow model, mv.
143

. 

Såfremt et finansielt instrument overgår fra måling til dagsværdi til måling til kostpris, fordi 

dagsværdien ikke kan måles pålideligt, skal virksomheden oplyse dette særskilt
144

. 

                                                      

139
 Oplysningskravene er gældende for både sektion 11A og 11B. 

140
 NPAEs kapitel 11 B.26 

141
 NPAEs kapitel 11.41 

142
 NPAEs kapitel 11.45 

143
 NPAEs kapitel 11.42 

144
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Oplysningskrav jf. ÅRL og IFRS 

Oplysningskravene jf. ÅRL og IFRS er behandlet i bilag 12.  

Værdireguleringer i resultatopgørelsen 

Nettogevinster og -tab skal vises i enten direkte i resultatopgørelsen eller i noterne på 

finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi og kostpris
145

. Endvidere skal 

bruttorenteindtægter og -omkostninger oplyses ved finansielle aktiver og forpligtelser, der 

ikke måles til dagsværdi over resultatet
146

. 

Nedskrivninger på finansielle instrumenter skal vises særskilt for hver kategori af aktiver
147

. 
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10.2 Sammenholdelse af NPAEs med ÅRL 

Vurdering af regelsæt, er efter vores mening en svær størrelse, grundet den store subjektivitet, 

der oftest influerer meningsdanneres holdning. Vi har derfor valgt, at foretage vurderingen af 

forskellene ud fra en graduering. Gradueringen foretages ud fra følgende trin: 

1. Sammenfaldende 

2. Overvejende sammenfaldende 

3. Få men ubetydelige forskelle 

4. Overvejende forskellige 

5. Forskellige på væsentlige punkter 

Til slut vil gradueringen bruges til udvælgelse, af hvilke områder vi vil analysere nærmere. 

Det være sig områder, som vi har givet en graduering 4 eller 5. 

Regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter 

 NPAEs ÅRL Grad 

Indregningskriterier NPAEs 11 A.10 foreskriver at 

indregning af finansielle 

instrumenter skal ske når 

virksomheden bliver underlagt de 

kontraktlige forpligtelser i 

instrumentet. 

ÅRL foreskriver ikke direkte 

indregning af finansielle instrumenter. 

Her må vi vende tilbage det generelle 

indregningskriterium jf. ÅRL § 33, 

stk. 1: ” Et aktiv skal indregnes i 

balancen, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde virksomheden og aktivets 

værdi kan måles pålideligt.” 

Derudover gælder jf. ÅRL 33, stk. 2: 

”En forpligtelse skal indregnes i 

balancen, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå virksomheden og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt.” 

2 

Ophør af indregning af 

finansielle aktiver 

NPAEs 11 A.32 foreskriver at 

indregning af finansielle aktiver 

skal ophøre når virksomheden: 

 - Mister retten til at modtage 

likvider/pengestrømme fra aktivet. 

- Overdrager væsentlige risici og 

afkastmuligheder forbundet med et 

aktiv. 

- Ikke længere besidder kontrollen 

Ovenstående indregningskriterium 

betyder omvendt, at ved bortfald af 

sandsynligheden for at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden mv., ophører 

indregning af aktivet. 

1 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 75 

over aktivet. 

Ophør af indregning af 

finansielle forpligtelser 

NPAEs 11 A.39 foreskriver at 

indregning af finansielle 

forpligtelser skal ophøre når 

virksomheden ikke længere 

besidder en forpligtelse.  

Bortfald af forpligtelsen kan foregå 

ved udløb eller annullering af 

forpligtelsen. 

Ovenstående indregningskriterium 

betyder omvendt, at ved bortfald af 

sandsynligheden for at fremtidige 

økonomiske fordele vil fragå 

virksomheden mv., ophører 

indregning af forpligtelsen. 

1 

Måling NPAEs 11 A.12 foreskriver at 

målingerne skal foretages ved hver 

finansiel rapporteringsdato.  

NPAEs 11 A.11 foreskriver, at som 

hovedregel skal alle finansielle 

instrumenter der er omfattet af 

sektion 11A måles til kostpris
148

. 

Dog måles disse til dagsværdi ud 

fra en tilbagediskonteret 

nutidsværdi, i tilfælde af betaling 

for det finansielle instrument ikke 

finder sted på tidspunkt for 

udlevering eller modtaget af 

instrumentet. 

NPAEs 11 B.7 foreskriver, at som 

hovedregel skal alle finansielle 

instrumenter der er omfattet af 

sektion 11B måles til dagsværdi. 

 

ÅRL § 36 foreskriver at:  

”Aktiver og forpligtelser skal på 

tidspunktet for første indregning 

måles til kostpris. Efter første 

indregning skal aktiver måles til 

kostpris
149

 og forpligtelser til 

nettorealisationsværdi, medmindre 

andet følger af denne lov.” 

Efterfølgende måling skal som 

hovedregel ske til dagsværdi, jf. ÅRL 

§ 37, stk.1. Dog er følgende undtaget 

jf. ÅRL § 37, stk. 2: 

- lån og tilgodehavender 

- Øvrige finansielle aktiver, der ikke 

er afledte finansielle instrumenter, og 

som beholdes til udløb 

- Finansielle forpligtelser, bortset fra 

finansielle forpligtelser, der indgår i 

en handelsbeholdning og afledte 

finansielle instrumenter.  

ÅRL § 49, stk. 1 foreskriver at: ”I 

resultatopgørelsen indregnes alle 

indtægter i takt med, at de 

indtjenes…”. Dog er følgende 

ændringer undtaget, jf. ÅRL § 49, stk. 

2, pkt. 3: ”… indtægter og 

omkostninger, der hidrører fra aktiver 

og forpligtelser, som virksomheden 

udelukkende benytter til at sikre 

værdien af aktiver og forpligtelser, 

som virksomheden forventer at 

modtage eller påtage sig…” 

5 

                                                      

148
  Definitionen af dagsværdi er som følger: Salgsværdien på et velfungerende marked. 

149
 ÅRL Bilag 1D.6 ”For et aktiv er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra 

en ekstern part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det beløb, der er modtaget som vederlag for 

forpligtelsen.” 
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Ovenstående oversigt viser, at der ved definitionerne og kriterierne for indregning og måling 

ikke er væsentlige forskelle i de to reguleringsformer. ÅRL er på afgørende punkter 

sammenfaldende med NPAEs og omvendt. Det bemærkes, at dette sammenfald på afgørende 

punkter er naturligt, da begge reguleringsformer udspringer af samme begrebsramme
150

. 

Målingskriterierne, er ud fra ovenstående sammenholdelse, det eneste område hvor en forskel 

af betydning opstår. Hovedreglen, jf. NPAEs 11.8, for måling alle finansielle ved første 

indregning er, som ovenfornævnt, at alle finansielle instrumenter skal måles til dagsværdi. Her 

adskiller NPAEs sig fra ÅRL, som foreskriver at der som hovedregel skal indregnes til 

kostpris ved første indregning. NPAEs har efter vores vurdering et bedre udgangspunkt, da 

standarden dermed lægger sig opad det teoretiske ønske om, at søge den højeste skønhed i et 

regnskab. Betydningen af denne forskel forbliver dog ved det teoretiske, da der efter vores 

mening ikke er nogen forskel mellem kostpris og dagsværdi ved første indregning. Kostprisen 

vil nemlig alt andet lige være lige hinanden på transaktionsdagen.  

ÅRL forholder sig og adskiller finansielle aktiver, der besiddes med hensigt om at beholde 

disse til udløb. Denne manglende specifikation af de finansielle aktiver, er efter vores 

vurdering ikke i tråd med den overordnede hensigt fra IASBs side om, at NPAEs skal fremstå, 

som en selvstændig standard
151

. En udtømmende definition af de enkelte typer af finansielle 

aktiver, vil efter vores vurdering være med til at øge standardens selvstændighed.  

IASB er af den holdning, som ses ovenfor, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelse og 

dermed også måling af de finansielle instrumenter, skal være mulighed for at anvende reglerne 

ifølge IFRS. Denne holdning går efter vores vurdering ligeledes imod visionen om en stand-

alone standard. En henvisning til anden lovgivning vil, af hensyn til ønsket om en stand-alone 

standard, være mere hensigtsmæssig, sammenlignet med muligheden for at se helt bort fra 

standardens regler. 
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10.3 Sammenholdelse af NPAEs med IFRS 

 
Regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter 

 NPAEs IFRS Grad 

Indregningskriterier NPAEs 11 A.10 foreskriver at indregning af 

finansielle instrumenter skal ske når 

virksomheden bliver underlagt de kontraktlige 

forpligtelser i instrumentet. 

IAS 39.14 foreskriver at indregning 

af finansielle instrumenter skal ske 

når virksomheden bliver underlagt 

de kontraktlige forpligtelser ved 

instrumentet. 

1 

Ophør af 

indregning af 

finansielle aktiver 

NPAEs 11 A.32 foreskriver at indregning af 

finansielle aktiver skal ophøre når 

virksomheden: 

- Mister retten til at modtage 

likvider/pengestrømme fra aktivet. 

- Overdrager væsentlige risici og 

afkastmuligheder forbundet med et aktiv. 

- ikke længere besidder kontrollen over aktivet. 

IAS 39.17 foreskriver at indregning 

af finansielle aktiver skal ophøre 

når virksomheden: 

- Mister retten til at modtage 

likvider/pengestrømme fra aktivet. 

- Overdrager væsentlige risici og 

afkastmuligheder forbundet med et 

aktiv. 

- ikke længere besidder kontrollen 

over aktivet. 

1 

Ophør af 

indregning af 

finansielle 

forpligtelser 

NPAEs 11 A.39 foreskriver at indregning af 

finansielle forpligtelser skal ophøre når 

virksomheden ikke længere besidder en 

forpligtelse.  

Bortfald af forpligtelsen kan foregå ved udløb 

eller annullering af forpligtelsen. 

IAS 39.39 foreskriver at indregning 

af finansielle forpligtelser skal 

ophøre når virksomheden ikke 

længere besidder en forpligtelse.  

Bortfald af forpligtelsen kan foregå 

ved udløb eller annullering af 

forpligtelsen. 

1 

Måling NPAEs 11 A.12 foreskriver at målingerne skal 

foretages ved hver finansiel rapporteringsdato.  

NPAEs 11 A.11 foreskriver, at som hovedregel 

skal alle finansielle instrumenter, der er 

omfattet af sektion 11A måles til kostpris
152

. 

Dog måles disse til dagsværdi ud fra en 

tilbagediskonteret nutidsværdi, hvis betaling 

ikke falder på samme tidspunkt som 

udlevering. 

NPAEs 11 B.7 foreskriver, at som hovedregel 

skal alle finansielle instrumenter der er 

omfattet af sektion 11B måles til dagsværdi. 

 

IAS 39.43 foreskriver at målinger, 

som hovedregel skal foretages til 

dagsværdi. Dette gælder både 

finansielle aktiver og forpligtelser. 

3 
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Ovenstående viser, at der naturligt nok er en stor lighed i de to regelsæt. IFRS benytter dog en 

større detaljeringsgrad i kategoriseringen af de enkelte finansielle instrumenter i forhold til 

NPAEs. IFRS forholder sig til flere typer og situationer en regnskabsproducent kan komme ud 

for. IFRS skelner eksempelvis mellem hele fem forskellige typer finansielle aktiver
153

, mere 

herom senere.  

Vi kan ud af ovenstående sammenligninger og vurdering af forskelle udlede, at det primært er 

ved kriterier for måling at der er betydelige forskelle mellem de tre standarder. Vi vil derfor 

foretage en mere dybdegående sammenholdelse og vurdering af forskellene omkring 

måleattributterne i de tre regelsæt. 

Måling af finansielle instrumenter – NPAEs contra ÅRL 

I dette afsnit vil vi uddybe de forskelle vi umiddelbart har konstateret ovenfor, og vurdere 

eventuelle lempelser eller øget krav i NPAEs i forhold til ÅRL og IFRS. Det formodes nemlig 

ud fra ovenstående sammenholdelse, som var af mere overordnet karakter, at der foreligger 

dybereliggende forskelle i målekriterierne.  

Måling ved første indregning 

Det er fra IASBs side valgt, at første indregning af finansielle instrumenter, tilhørende sektion 

11A, skal ske til kostpris. Dette princip er i tråd med princippet i ÅRL. Undtagelsesvis gælder 

dog, de tilfælde, hvor betaling for det finansielle instrument ikke falder på samme tidspunkt, 

som for udlevering eller modtagelse af det finansielle instrument
154

.  

Fordelene ved at indsætte den ovenfornævnte undtagelse, til indregning første gang er at et 

regnskab aflagt efter NPAEs til enhver tid, vil være udtryk for den mest aktuelle værdi af en 

virksomheds tilgodehavender og forpligtelser. Princippet har derfor rent teoretisk en fordel, i 
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og med det opfylder et afgørende punkt i regnskabsteori. Nemlig, at en regnskabsproducent, 

altid skal søge at opnå den højeste skønhed i et regnskab
155

. 

Ulempen ved denne undtagelse er, at der foreligger alt andet lige en ekstra byrde, for 

regnskabsproducenten ved at skulle foretage ekstra vurderinger omkring værdien af 

instrumenterne ved første indregning. Eksempelvis kan nævnes salg af varer på kredit. Salget 

vil dermed kræve, at regnskabsproducent udmåler en dagsværdi for tilgodehavendet. Omvendt 

kan nævnes indregning af forpligtelser til dagsværdi, som følge af et indkøb på kredit. Dette 

vil betyde, at regnskabsproducent vil være nødsaget til at vurdere værdien af indkøbet, for at 

være i stand til at vurdere dagsværdien af forpligtelsen.  

Udgangspunktet i NPAEs 11B er, at alle finansielle instrumenter skal måles til dagsværdi. IAS 

39 har samme udgangspunkt
156

. ÅRL har modsætningsvist udgangspunktet, at måling af 

finansielle instrumenter skal ske til kostpris ved første indregning
157

. 

Forskellen er dog af overvejende teoretisk karakter, da det bedste udtryk for en instruments 

dagsværdi må være det vederlag, som man har betalt eller modtaget for instrumentet. Når 

kostprisen er lig det vederlag, som man har givet, eller modtaget for det finansielle instrument, 

er der konvergens mellem begrebet dagsværdi og kostpris på tidspunktet for første indregning. 

Der hvor der kan være uoverensstemmelse mellem måleattributterne i NPAEs 11B og ÅRL, er 

hvis der handles mellem nærtstående parter. I dette tilfælde kan det tænkes, at et finansielt 

instrument overdrages til en nærtstående til over-/underkurs, hvilket vil resultere i, at 

kostprisen ikke er lig dagsværdien. 

Dette forhold vil alt andet lige umiddelbart give regnskabsproducenten en større byrde, 

forbundet med opklaringen af om hvorvidt der er handlet på markedsvilkår. I værste tilfælde 

vil det give regnskabsbrugeren et mindre retvisende billede af transaktionen. Problemet er dog 

                                                      

155
 Se afsnit bilag for nærmere gennemgang af begrebet. 

156
 IAS 39.43 

157
 ÅRL § 36 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 80 

ikke større end, at der skal gives oplysninger om transaktioner med nærtstående parter
158

, hvor 

det vil fremgå at disse ikke er foregået på armslængde vilkår. ÅRL behandler ikke dette 

forhold i dens bestemmelser
159

. 

Tilladelse af bestemmelser ifølge IFRS 

Det fremgår af NPAEs 11, at virksomhederne kan vælge at følge reglerne fra NPAEs eller 

reglerne fra IFRS. IASB mener, at NPAEs skal være en stand-alone standard, i det omfang den 

tillader samme regnskabsprincipper som IFRS. 

Fordelene ved at tillade brugen af bestemmelserne jf. IFRS er, at datterselskaber af f.eks. 

børsnoterede virksomheder vil kunne bruge samme indregnings- og målekriterier på 

finansielle instrumenter som deres moderselskab. 

Dette vil alt andet lige lette regnskabsproducentens arbejde. Derudover vil tilladelsen af 

sikkert også resultere i, at flere virksomheder indenfor målgruppen vil bruge bestemmelserne 

jf. IFRS, hvilket vil øge sammenligneligheden med virksomheder, der aflægger regnskab efter 

IFRS. Alternativt også til ÅRL, da reglerne om finansielle instrumenter i ÅRL er kraftigt 

inspireret i bestemmelserne i IFRS. 

Ulempen ved at tillade brugen af bestemmelser jf. IFRS er, at det vil mindske 

sammenligneligheden indbyrdes imellem de virksomheder, der bruger NPAEs, da nogle af 

disse vil vælge at bruge IFRS frem for NPAEs 11. Ydermere vil regnskabsproducenten, og til 

dels også regnskabsbrugeren, skulle have kendskab til både NPAEs 11 og IFRS, hvilket alt 

andet lige vil stille større krav til dem. 

Tilladelsen af bestemmelserne i IFRS, i den form som det foreligger nu, vil resultere i, at 

virksomheder, der vælger at bruge IFRS, også er omfattet af de meget omfattende 

oplysningskrav i IFRS 7. Dette mener E&S ikke har været IASBs oprindelige intention. E&S 
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foreslår derfor at tillade brugen af bestemmelserne jf. IFRS med undtagelse af 

oplysningskravene i IFRS 7
160

. 

Vi mener, at tilladelsen af bestemmelserne jf. IFRS skal være en mulighed, da en stor del af de 

virksomheder, der kunne tænkes at aflægge regnskab efter NPAEs, vil indgå i et 

koncernregnskab aflagt efter IFRS. Vi mener, at det vil bebyrde en del af 

regnskabsproducenterne i målgruppen mærkbart at skulle følge IFRS 7, da en del af 

virksomhederne i målgruppen for NPAEs netop overvejer NPAEs som alternativ til ÅRL og 

dermed nødig vil belastes med bestemmelserne ifølge IFRS i for stor en grad. 

En del af målgruppen for NPAEs vil ikke blive nær så ramt af kravet. Særlig datterselskaber af 

børsnoterede virksomheder, vil ikke blive ramt af dette krav. Det forudsættes nemlig at disse i 

forvejen producere oplysningerne til moderselskaberne, som skal bruge informationerne i 

produktionen af deres respektive regnskaber. 

Vi mener samtidig at princippet om at NPAEs, skal fungere som en stand-alone standard, 

bliver tilsidesat af denne mulighed for at anvende bestemmelserne jf. IFRS. Rent principielt 

kan der argumenteres for, at alle nødvendige områder bør behandles i NPAEs. Derudover så 

vil sammenligneligheden mellem virksomhederne i målgruppen være svækket, da det må 

formodes at en del af virksomhederne
161

, vil benytte bestemmelserne ifølge IFRS. 

Opdeling af NPAEs 11 i to sektioner 

Det fremgår af NPAEs at kapitel 11, som behandler finansielle instrumenter, er opdelt i to 

områder som behandler finansielle instrumenter, henholdsvis af simpel og kompleks karakter. 

FSR foreligger i deres comment letter
162

, at det fra IASBs side med god grund kan overvejes, 

at foretage en decideret opdeling af hele NPAEs. Resultatet vil være to standarder, som 
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henvender sig til henholdsvis store og små virksomheder, inden for kategorien små og 

mellemstore virksomheder. 

Vi mener, at en decideret opdeling af kapitel 11, netop er et forsøg fra IASBs side på at 

imødekomme anbefalingen, om at foretage en form for opdeling af standarden. Vi er enige i 

FSRs ide om to standarder, der henvender sig til en mere specificeret målgruppe. En opdeling 

vil alt andet lige efter vores vurdering højne NPAEs praktiske anvendelighed. Eksempelvis 

gruppen af virksomheder, der ønsker at aflægge regnskab efter internationale 

regnskabsprincipper, men som ikke er i besiddelse af både ressourcer og finansielle 

instrumenter af særlig karakter, vil få lettet byrden forbundet med regnskabsproduktion. De vil 

kunne nøjes med at forholde sig til kapitel 11A, forudsat at de ikke besidder finansielle 

instrumenter af særlig karakter. 

Oplysninger i årsrapporten 

Oplysningskravene i NPAEs 11A og 11B er ikke  så omfattende som i IFRS 7. Det er dog en 

bred opfattelse blandt respondenterne, at kravene stadig er for omfattende. Respondenterne 

anbefaler i deres Comment Letter
163

, at NPAEs kapitel 11 burde bruge en mere principbaseret 

tilgang end den checklistebaserede tilgang, der er i IFRS 7.  

En sådan ændring vil efter respondenternes vurdering indebære, at virksomhederne vil tilpasse 

omfanget af de oplysninger, de giver, til det omfang af finansielle risici, der er i 

virksomheden. Ligeledes vil det være med til på en nem og overskuelig måde at vise, 

hvorledes virksomheden styrer risiciene.  

Vi er enige med respondenterne i, at man bør bruge en principbaseret tilgang, da dette vil lette 

byrden for regnskabsproducenten betragteligt i regnskabsudarbejdelsen. Vi mener ikke, at 

reduktionen i oplysningskravene vil mindske regnskabsbrugerens mulighed for at kunne 

vurdere regnskabet. Vi mener derimod, at en principbaseret tilgang vil resultere i, at 

årsrapporten i langt højere grad kun vil indeholde oplysninger, der er relevante for netop den 

virksomhed. Regnskabsbrugeren vil ikke potentielt komme til at drukne i irrelevante 
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oplysninger. Det er værd at pointere, at en principbaseret tilgang vil bero på subjektive 

vurderinger fra regnskabsproducenten. Man må dog formode, at regnskabsproducenten følger 

kvalitetskravene om neutralitet og relevans, hvorfor fejlmuligheden ikke vil være væsentlig. 
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10.4 Sammenfatning 

 

Måling 

Ved den første måling af finansielle instrumenter finder vi, at undtagelsen i NPAEs kapitel 

11A, som påkræver måling til nutidsværdi af almindelige tilgodehavender og kreditorer, for 

værende for byrdefuld for virksomhederne i målgruppen i forhold til udbyttet for 

regnskabsbrugeren.  

 

Herudover er vi af den overbevisning, at ved første måling af et finansielt instrument, er 

forskellen på måling til kostpris og dagsværdi, mellem ÅRL og NPAEs kapitel 11B alene er 

en teoretisk forskel. 

 

Ved den efterfølgende måling af finansielle instrumenter mener vi, at kostprisen vil være det 

rigtige udgangspunkt. Måling til dagsværdi skal kun ske i de tilfælde, hvor den kan opgøres 

relativt omkostningsfrit for regnskabsproducenten, og stadig at opfylde de kvalitative krav, 

f.eks. ved noterede instrumenter. 

 

Tilladelse af bestemmelser ifølge IFRS 

Virksomheder, som er datterselskaber til børsnoterede virksomheder, vil med fordel kunne 

bruge bestemmelserne ifølge IFRS i stedet for reglerne i NPAEs kapitel 11. Dette vil ikke 

påføre dem nævneværdige ekstra omkostninger, da det må formodes at de i forvejen 

afrapporterer de ekstra oplysninger til moderselskabet.  

 

Vi mener dog ikke, at tilladelsen af brugen af bestemmelserne ifølge IFRS, skal omfatte hele 

reguleringen på området. Særlig de omfattende oplysningskrav i IFRS 7, findes for 

byrdefulde. 
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Opdeling af kapitel 11 i to dele 

Vi mener, at opdelingen af kapitlet i to områder med til at gøre kapitlet mere overskueligt at 

vurdere, hvilken del et finansielt instrument er omfattet af. Dette vil, i særdeleshed, være til 

fordel for regnskabsproducenten. 

Vi er af den generelle opfattelse, at IASB har gjort mange gode tiltag for at forenkle reglerne 

omkring finansielle instrumenter. 

Efter vores vurdering er oplysningskravene stadig alt for omfattende i NPAEs 11. Særlig for 

virksomheder, der vælger at bruge bestemmelserne ifølge IFRS. Vores anbefaling er derfor, at 

IASB bør lade virksomhederne vurdere hvilke oplysninger, der er nødvendige fra gang til 

gang. 
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11. Konklusion 

1.del 

Vi har i første del af vores opgave vurderet, hvilket type virksomheder, som NPAEs 

henvender sig til og vil finde standarden fordelagtig. Dette er foretaget med baggrund i en 

analyse af små og mellemstore virksomheders interessenter og deres informationsbehov. De 

identificerede interessenter og deres informationsbehov har guidet os frem til nogle typer 

virksomheder, som vi mener at standarden henvender sig til. I den forbindelse har vi beskrevet 

de kvalitative og kvantitative kriterier, som vi mener virksomhederne bør besidde, for at 

NPAEs er fordelagtig. 

Vi mener, at IASBs indikator på 50 medarbejdere kan efter danske forhold konkretiseres til 

byggeklodsmodellens klasse B og C. Det er svært at definere en egentlig kvantitativ grænse 

for målgruppen, hvorfor vi har fremhævet tre kriterier, som vi mener, er gode indikatorer for at 

aflæggelse af regnskab efter NPAEs er fordelagtig. De tre kriterier er: Eksport/importandel, 

udenlandske kreditinstitutter & udenlandske investorer. Indikatorerne vi fremhæver, skal 

fungere i forlængelse af ÅRLs byggeklodsmodellen, som en form for retningslinjer til 

virksomheder inden for målgruppen. 

Til slut har vi defineret to måder at målgruppen kan anskue NPAEs på. Den gruppe af 

virksomheder er defineret, som mindre virksomheder med et begrænset ressourceapparat, men 

som overvejer at rapportere efter internationale regnskabsprincipper. Denne gruppe af 

virksomheder anser ikke IFRS som en mulighed og vurderer kun NPAEs som en 

valgmulighed.  Den anden gruppe af virksomheder, ønsker ligeledes at rapporterer efter 

internationale retningslinier og er i besiddelse af de fornødne ressourcer
164

. Denne gruppe af 

virksomheder ser derfor både NPAEs og IFRS som valgmuligheder for rapportering efter 

internationale retningslinier. 
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2. del 

Vi har i anden del af opgaven vurderet fordelagtigheden ved brug af NPAEs, indenfor 

værdiforringelse af aktiver samt finansielle instrumenter. Denne gennemgang har taget 

udgangspunkt i den foretagne gruppering i opgavens første del. 

Værdiforringelse af aktiver 

De væsentligste forskelle mellem henholdsvis NPAEs og IFRS samt NPAEs og ÅRL, er 

oplysningskravene. I NPAEs oprindelige udkast skulle ikke-finansielle aktiver indregnes til 

dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger. Dette er efterfølgende blevet ændret til 

genindvindingsværdi, hvorfor begrebet nytteværdi er blevet indført. IASB har foretaget dette 

uden at ændre oplysningskravene herom. Dette medfører et paradoks, som vi har belyst. 

Vi vurderer overordnet, at det er mere fordelagtig for regnskabsproducenten at rapportere efter 

NPAEs frem for både ÅRL og IFRS, hvad angår oplysningskravene
165

. Forudsætninger for 

måling til genindvindingsværdi skal regnskabsproducenten eksempelvis ifølge NPAEs ikke 

oplyse om. Disse forudsætninger og parametre er som oftest meget komplekse, hvorfor 

regnskabsbrugerne vil have udfordringer med at gennemskue den benyttede regnskabsdata.  

Derimod så efterspørger regnskabsbrugerne i dette segment knap så sofistikeret, hvorfor denne 

form for regnskabsinformation kan forvirre mere end det gavner. Der er ikke noget entydig 

svar på om de lempeligere oplysningskrav ifølge NPAEs, vil gøre denne mere eller mindre 

fordelagtig for regnskabsbruger. Vi vurderer dog, at de lempeligere oplysningskrav ikke har 

væsentlige negativ effekt for regnskabsbrugerne hos virksomheder, som ser ÅRL og NPAEs 

som valgmuligheder. Derudover vil regnskabsbrugerne hos virksomheder der overvejer både 

IFRS og NPAEs, lide under dette, da deres regnskabsbrugere formegentlig efterspørger mere 

sofistikeret regnskabsinformation. De lempeligere oplysningskrav gør derfor NPAEs mere 

fordelagtig for både regnskabsproducent, men ikke nødvendigvis for regnskabsbrugerne. 
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 Oplysningskravene efter både IFRS og ÅRL er mere byrdefulde end NPAEes, hvilket skyldes oplysning om 

forudsætninger og parametre.   
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Vi har observeret forskelle mellem NPEA-standarden og IFRS på et punkt. Ifølge IFRS, så 

skal der foretages nedskrivningstest på goodwill én gang årligt, hvilket kun skal foretages ved 

indikation af værdiforringelse ifølge NPAEs. Vi vurderer, at dette vil lette byrden hos 

regnskabsprocenterne, da det er komplekst og byrdefuldt at foretage nedskrivningstest på 

goodwill. Vi vurderer. at det derfor fordelagtigt, at benytte NPAEs frem for IFRS, da denne 

lempelse ikke vil have negativ effekt på kvaliteten. 

Der er ligeledes teoretiske forskelle ved tidspunkt for nedskrivningstest på goodwill, mellem 

NPAEs og ÅRL. Der skal foretages nedskrivningstest en gang årlig, hvis brugstid vurderes til 

mere end 20 år, men kun ved værdiforringelse, hvis brugstid er mindre end 20 år. I praksis 

vurderes der ikke væsentlige forskelle. Dette er tilfældet, da der skal meget skarpe argumenter 

til at definere brugstid på goodwill til mere end 20 år, i dagens erhvervsliv. 

 

Vi har ligeledes diskuteret problemstilling omkring afskrivning frem for nedskrivning af 

goodwill. På trods af en upålidelig værdiansættelse, så kan vi se fornuften i 

afskrivningstilgangen. En afskrivningstilgang vil kunne minimere regnskabsbrugernes byrde, 

da afskrivningerne med tiden vil medfører en lavere værdi af goodwill og formegentlig færre 

nedskrivningstests. Derudover vil regnskabsproducenterne næppe lide under dette, da 

undersøgelser viser, at de ikke lægger væsentlige værdi i denne regnskabsinformation. Denne 

vurdering har medført, at vi har vurderet ÅRL mere fordelagtig på dette punkt. En ændring af 

dette, vil ligeledes medfører at NPAEs vil være fordelagtig i forhold til IFRS. 

 

Der findes ligeledes forskelle mellem NPAEs og ÅRL vedrørende fordeling af nedskrivninger 

på en pengestrømsfrembringende enhed. I ÅRL skal nedskrivningen fordeles systematisk på 

goodwill og tilhørende aktiver, mens nedskrivningen ifølge NPAEs først skal reduceres i 

goodwill og herefter i tilhørende aktiver. Vi vurderer, at NPAEs er mere fordelagtig i en 

finansieringssituation og ÅRL kan være mere fordelagtig i forhold til at tiltrække investorer. 

Vi vurderer afslutningsvist, at NPAEs er mere fordelagtig for den gruppe af virksomheder, 
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som sammenholder NPAEs med ÅRL
166

. Dette er tilfældet, da virksomheder i den gruppe i 

højere grad vil stå i en finansieringssituation end i en opkøbssituation. 

 

Finansielle instrumenter 

NPAEs påkræver undtagelsesvis, at tilgodehavender og kreditorer måles til nutidsværdi. Dette 

finder vi for byrdefuldt i forhold til udbyttet for regnskabsbruger. 

 

NPAEs tillader brugen af bestemmelserne ifølge IFRS, som alternativ til reglerne i NPAes 

kapitel 11. Vi mener, at dette med fordel vil kunne benyttes af virksomheder, der indgår i en 

koncern, der skal aflægge regnskab efter IFRS. Tilladelsen vil ikke give 

regnskabsproducenterne markant yderligere byrder, da de alligevel skal afgive oplysningerne 

til brug for koncernregnskabet. Regnskabsbrugen vil tilmed få flere informationer omkring 

regnskabet. Vi mener derfor, at tilladelsen af brugen af bestemmelserne ifølge IFRS kan være 

hensigtsmæssig i nogle tilfælde. Vi finder dog, kravet fra IASBs side om at brugen af 

bestemmelserne ifølge IFRS også inkluderer IFRS 7, for byrdefuld i forhold til 

regnskabsproducenten.  

 

Oplysningskravene omkring finansielle instrumenter efter NPAEs 11 er stadig for omfattende. 

Derfor forslår vi, at man fra IASBs side, lader det være op til regnskabsproducenterne at 

vurdere hvilke informationer, der gives i årsrapporten. Det er vores vurdering at dette ikke vil 

influere væsentligt på den information der bliver udsendt til regnskabsbruger. 

 

Alt i alt mener vi, at der i NPAEs kapitel 11 er søsat mange gode tiltag for at gøre området 

lettere og mere overskueligt for regnskabsproducenten, og stadig fastholde relevant oplysning 

til regnskabsbrugeren. Særlig opdelingen af kapitlet efter kompleksiteten af de enkelte 

finansielle instrumenter, er med til at gøre kapitlet lettere brugbar i praksis for 

regnskabsproducenterne. 
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 Efter vores definition klasse B virksomheder. 
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Afrunding 

Det skal understreges, at vi ikke udtaler os om fordelagtigheden af NPAEs som helhed, men kun om de 

gennemgåede regnskabsområder ovenfor. Som standarden foreligger, kan der ikke gives et entydigt 

svar på fordelagtigheden i forhold til regnskabsbruger og – producent. På visse områder virker NPAEs 

fordelagtig, mens den på øvrige områder ikke er fordelagtig. 

 

Vi vurderer, at NPAEs kapitel 11 overordnet set vil være fordelagtig for både regnskabsbruger og - 

producent, hvis oplysningskravene om finansielle instrumenter lempes, både ved brug af 

bestemmelserne i NPAEs og tilvalg af IFRS. 

 

Vi vurderer at NPAEs kapitel 26 overordnet set er fordelagtigt grundet de lempelser, der har været i 

oplysningskravene i forhold til IFRS og ÅRL. Kapitlet vil efter vores vurdering være mere fordelagtig 

ved tilføjelse af afskrivningsmulighed på goodwill. 

Overordnet set kan vi konkludere, at NPAEs både har sine fordele og ulemper, men det er vores 

indtryk, at IASB fortsat forsøger at gøre standarden lempeligere, dog uden at gå på kompromis med 

kvaliteten. Vores analyse viser, at den overordnede udfordring ved standarden, i dens nuværende form, 

er oplysningskravene, som i visse tilfælde er lempet for meget og for lidt i andre tilfælde.
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12. Perspektivering 

Implementering i dansk lovgivning 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen, har anmodet Regnskabsrådet om, at vurdere behovet for at 

tilpasse den gældende årsregnskabslov til udviklingen i IFRS. Begrundelsen for denne 

anmodning er, at årsregnskabsloven ved vedtagelsen tilbage i 2001 vel og mærke byggede 

meget på samme principper som IFRS, men der hersker stadig et ønske fra mange danske 

virksomheder, navnlig dattervirksomheder af børsnoterede virksomheder, om at kunne 

anvende principperne i fra IFRS til indregning og måling. Rapportering til moderselskabet 

sker efter IFRS, så en overgang til en lettere udgave af IFRS, uden nødvendigvis at opfylde de 

fulde oplysningskrav ville være optimal.  

For at imødekomme de ønsker fra danske virksomheder, om en mulighed for at udarbejde et 

regnskab efter en let udgave af IFRS, kan det overvejes i årsregnskabsloven at give mulighed 

for, at virksomhederne frivilligt kan anvende den kommende NPAEs. Dette vil dog kræve en 

ændring af årsregnskabsloven. Det er nævneværdigt, at følgende forhold dog skal være 

opfyldt: NPAEs må ikke være i strid med bestemmelserne i EU’s regnskabsdirektiver. 

Direktiverne skal overholdes for alle virksomheder, som ikke i henhold til IFRS kan følge fuld 

IFRS. Dernæst skal nævnes at etablering af en offentlig godkendelsesprocedure vil være 

nødvendig, NPAEs er udarbejdet af IASB, der er et privat organ. NPAEs har dermed, og i 

modsætning til IFRS, ikke nogen EU-retlig baggrund. Ydermere så vil en oversættelse til 

dansk blive påkrævet. En oversættelse vil omvendt kræve en godkendelse af IASB i forhold til 

kvaliteten i oversættelsen. 

Der er dermed en lang proces forude før en egentlig vedtagelse og implementering kan finde 

sted i Danmark. Det er dog vores klare holdning, at det vil være en gavnlig proces for danske 

virksomheders fremtidige succes i internationalt perspektiv. 
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13. Litteraturliste 

Bøger: 

 Revisorhåndbogen 2008, Regnskab, Thomson Reuters, 1. udgave, 1. forlag 

 Årsrapport efter internationale standarder - Fra dansk praksis til IFRS, Forlaget 

Thomson, 3. udgave, Jan Fedders og Henrik Steffensen. 

 Regnskabshåndbogen 2009, PriceWaterhouseCoopers. 

Lovgivning: 

 Årsregnskabsloven (ÅRL) 

 IFRS – standarderne (IFRS) 

 Exposure Draft of a Proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities, IASCF, 1. 

udgave 2007, IASB2007, IASB 

 Basis for Conclusions on Exposure Draft, IFRS for Small and Medium-sized Entities, 

IASCF, 1.udgave 2007, IASB (BC) 

 Draft Implementation Guidance, IFRS for Small and Medium-sized Entities, IASCF, 1. 

udgave 2007, IASB 

 Section 26, Impairment of Non - financial Assets (rewrite), IASB board meeting December 

2008 

 International Financial Reporting Standard For Non-publicly Accountable Entities, 

Project summary, 18. Februar 2009 

 

 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 93 

Artikler, comment letters samt andre kilder: 

 EFRAG Final Comment Letter IFRS for SME, 7. februar 2008 

 Revision og Regnskabsvæsen nr. 9, Thomson, september 2007 

 www.IASB.org 

 www.deloitte.dk (Deloitte) 

 www.ey.dk (Ernst & Young) 

 

http://www.iasb.org/
http://www.deloitte.dk/
http://www.ey.dk/


NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 94 

14. Bilag 
 

1. Regnskabsbrugernes beslutningsopgaver 

 

 Prognoseopgaven tager udgangspunkt i, at ressource-ejerne (investorer, långivere, 

medarbejdere, leverandører m.fl.) allokerer deres ressourcer på grundlag af deres 

forventninger til virksomhedens fremtidige indtjening, likviditet, risiko, beskæftigelse mv. 

Ressource-ejerne efterspørger derfor information, der gør det muligt at foretage et skøn 

over virksomhedens fremtidsudsigter. 

 

 Kontrolopgaven er bagudrettet, idet ressource-ejerne (investorer, medarbejdere, 

lokalsamfund m.fl.) efterspørger information med henblik på at vurdere, hvilken 

ansvarlighed ledelsen har udvist i forvaltningen af de ressourcer, som er tilført 

virksomheden. 

 

 Fordelingsopgaven er rettet mod de beslutninger, som træffes internt i virksomheden af 

ledelsen/bestyrelsen; eksempelvis beslutninger om udbetaling af udbytte til ejerne, 

tantieme til bestyrelsen og bonus til medarbejderne. 
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2. Begrebsrammens opbygning 

 

Begrebsrammen som idé blev udviklet i perioden 1978-85 i USA af FASB, og blev kaldt 

Conceptual framework. Formålet med at udvikle en begrebsramme var at skabe en overordnet 

struktur, som ville kunne bruges som en ultimativ referenceramme for produktionen af 

regnskabsinformation. Grundidéen var at lave nogle generelle retningslinjer for udarbejdelsen 

af en årsrapport for at opnå den største nytteværdi for interessenterne.
167

 

 

Det er denne Conceptual Framework, der har dannet grundlag for udarbejdelsen af de øvrige 

efterfølgende begrebsrammer, herunder både ÅRL og begrebsrammen i NPAEs har i sin 

begrebsramme taget udgangspunkt i begrebsrammen fra IFRS (BC66-67). Overordnet set kan 

det derved konkluderes at disse begrebsrammer er ens. 

 

Begrebsrammerne er overordnet opbygget i to dele, nemlig målsætning og målesystemer
168

. 

 

 

Figuren angiver i niveau 1 de generelle krav der stilles til informationsværdien af regnskabet. 

Niveau 2 præciserer indholdet og kvaliteten af de nødvendige informationer. Niveau 3 – 5 
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 Årsrapporten – teori og regulering, Elling, Jens O., side 159. 

168
 Årsrapporten – teori og regulering, Elling, Jens O., side 161. 
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angiver de krav, der stilles til indregningsmetoderne for at de kan opfylde kravet i 

målsætningen. 

 

I det efterfølgende vil vi gennemgå målsætningen og målesystemerne. Kvalitetskravene er at 

finde i ÅRL kapitel 3, Grundlæggende krav til årsrapporten, samt NPAEs Framework Section 

2–3. 

 

Målsætning 

Formålet med begrebsrammen er, at man fra lovgivningers side og herunder samfundet 

fastlægger den overordnede vision for hele regnskabsreguleringen. Simpelthen skabe rammen 

om det felt virksomhederne må operere indenfor i forbindelse med produktion af 

regnskabsinformation til interessenterne. Dette gøres for at skabe den fornødne tillid til de af 

virksomhederne frembragte regnskabsinformationer og samtidig skabe den største nytteværdi 

for samfundet, da man via begrebsrammens minimumskrav kan opnå en produktion af 

regnskabsinformation der stiller en stor del af interessenterne tilfreds. 

 

Generalklausul 

Begrebsrammen indeholder en generalklausul, der åbner for muligheden for at afvige de 

øvrige bestemmelser, såfremt disse vil stride mod princippet om at en årsrapport altid skal 

give et retvisende billede. I årsregnskabsloven er denne tydeliggjort i § 11.1, der foreskriver 

at: ”Årsrapporten skal give et retvisende billede...”. Betegnelsen omkring det retvisende 

billede går igen i NPAEs 3.1: ”Financial statements shall present fairly the finansiel position, 

financial performance and cash flow of an entity”.  

 

Forskellen mellem ÅRL og NPAEs er, at der synes at være en vis forsigtighed fra IASBs side i 

forhold til at tillade en afvigelse fra de øvrige bestemmelser. De bruger f.eks. formuleringen i 

NPAEs 3.3 ”In the extremely rare circumstance”, dermed sættes indirekte en dæmper for, hvor 

ofte disse tilfælde kan forekomme. En forklaring på denne umiddelbare forsigtighed fra IASBs 

side kan primært henføres til den store detaljeringsgrad, der er i standarden, og dermed burde 

de situationer, hvor en afvigelse fra bestemmelserne, være minimeret væsentligt. 
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Udover at årsrapporten skal indeholde alle de oplysninger, der giver et retvisende billede af 

virksomhedens finansielle stilling, kræves der også nogle krav til kvaliteten af de 

informationer, der gives i årsrapporten. Kvalitetskravene skal sikre, at der opnås højest mulig 

nytteværdi af de producerede regnskabsinformationer. 

 

Nedenfor skitseres kvalitetshierarkiet ved informationer, der gives i årsrapporten
169

: 
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 Årsrapporten – teori og regulering, Elling, Jens O., side 169. 
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Tærskelværdier 

 

Væsentlighed 

Hermed menes, at det kun er informationer, der er væsentlige for virksomhedens interessenter, 

der skal indgå i årsrapporten. Væsentlighed er således en afgrænsning af, om information skal 

indregnes, uagtet at den måske opfylder kvalitetskravene. 

 

Nytteværdi > Omkostning 

Her er der tale om en cost/benefit-betragtning. Såfremt omkostningerne ved at skulle 

producere en regnskabsinformation overstiger den nytteværdi, som den giver, skal man rent 

teoretisk ikke medtage denne i regnskabet. 

 

Primære egenskaber 

 

Relevans 

Informationen skal have indflydelse på regnskabsbrugers beslutningstagen i forbindelse med 

de tre beslutningsopgaver, som er beskrevet ovenfor.  

 

Kvalitetshierarkiet opdeler desuden relevans i yderligere 3 elementer 

 

1. Værdi for prognose-, kontrol- eller fordelingsopgaver 

2. Feedbackværdi 

3. Aktualitet. 

 

Informationen skal have det formål at kunne bidrage til at øge regnskabsbrugers sandsynlighed 

for at kunne træffe en korrekt forudsigelse omkring en prognose-, kontrol- eller 

fordelingsopgave. 
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Feedbackværdien henvender sig til prognosticeringsformålet. Værdien heraf bruges til at 

korrigere og ændre allerede foretagne dispositioner samt at tilrette forventningerne på 

baggrund af tidligere erfaringer. 

 

Aktuel information er i sagens natur altid relevant, i beslutningsøjemed. Det er derfor klart at 

aktualitet i den producerede regnskabsinformation er essentielt interessenterne. 

 

Pålidelighed 

 

Den producerede regnskabsinformation skal være til at stole på for interessenterne. Med andre 

ord så skal informationen være ”sand”. Nu er der mange skøn i regnskabsreguleringer, derfor 

er der i visse tilfælde ikke nogen definitiv 

sandhed. Men med ”sand”, og derigennem pålidelig, mener vi, at man i en gruppe af 

regnskabsbrugere vil kunne opnå en konsensus omkring rigtigheden af informationen. 

 

Pålideligheden opdeles, ligesom relevansen, i tre yderligere elementer 

 

1. Verificerbarhed 

2. Repræsentativ gyldighed 

3. Neutralitet 

 

Med verificerbarhed menes, at informationen vurderes objektivt. Den repræsentative 

gyldighed har det formål, at man bruger informationer, der er relevante for regnskabsbrugeren. 

I de senere år er man i større grad begyndt at tillade bløde regnskabselementer i årsrapporten, 

som videns- og miljøregnskaber. Der bliver hermed åbnet for teorien bag repræsentativ 

gyldighed på bekostning af verificerbarheden, 

da sådanne målinger alt andet lige vil være af subjektiv karakter (baseret på skøn). 
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Sekundære egenskaber 

 

Der gælder at den producerede regnskabsinformation skal være både sammenlignelig, 

konsistent og forståelig. Med dette forstås, at man skal kunne sammenligne regnskabsposter 

over tid, samt at man bruger en konsekvent metode til produktionen af 

regnskabsinformationen år for år, for netop at muliggøre en sammenligning virksomheder i 

mellem. Sidst men bestemt ikke mindst så skal et regnskab være forståeligt. 

 

Der gælder som udgangspunkt at sammenlignelighed først er til stede når 

regnskabsinformationen har en sådan kvalitet (relevans, pålidelighed), at regnskabsbrugerne 

bliver i stand til at træffe bedre beslutninger.
170

 En af de umiddelbare væsentligste 

bevæggrunde for udsendelse af udkastet af NPAEs, er at muliggøre sammenlignelighed på 

tværs af landegrænser af små og mellemstore virksomheder, uden at belaste 

regnskabsproducenterne væsentligt. Alternativet er i dag anvendelse af fuld IFRS, som 

kritiseres for værende for byrdefuld for virksomheder af denne karakter.  

 

Målesystemer 

 

Målesystemerne er en generel vejledning til at kunne implementere målsætningen i praksis. 

Informationerne opdeles i enkeltelementer i niveau 3, mens de i niveau 4 vurderes for 

egnethed i årsrapporten. Niveau 5 beskæftiger sig med præsentation af informationerne i 

årsrapporten. 

 

Definition af elementer 

Niveau 3 definerer de overordnede elementer, som den finansielle del af en årsrapport består 

af. ÅRL har i sin overordnede struktur fire elementer, mens NPAEs har fem elementer. 

 

Elementerne i årsrapporten er følgende: 
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 Årsrapporten – teori og regulering, Elling, Jens O., side 174. 
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1. Aktiver 

2. Forpligtelser 

3. Indtægter 

4. Omkostninger 

5. Egenkapital (kun NPAEs) 

 

Definitionerne i både ÅRL og NPAEs er hentet direkte fra definitionerne fra den fulde IFRS-

standard. 

 

Aktiver 

Ressource der er under virksomhedens kontrol som er et resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. 

 

Forpligtelser 

Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere 

begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske 

fordele. 

 

Indtægter 

Stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller 

værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I 

indtægter indgår dog ikke indskud fra ejere. 

 

Omkostninger 

Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller 

værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I 

omkostninger indgår dog ikke udlodninger eller uddelinger fra ejere. 

 

Egenkapital 

Den residuelle værdi af aktiver i en virksomhed efter man har fratrukket alle forpligtelserne. 
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Indregning og måling 

For at man kan indregne en af ovenstående poster, kræver det ifølge ÅRL § 33 stk. 1 og 2, at 

aktiver og forpligtigelser først skal indregnes i årsrapporten, når det er sandsynligt at den 

fremtidige begivenhed, dvs. til- eller afgang af økonomiske fordele, vil indtræde. Dette 

betyder i praksis, at det skal være mere end 50 % sandsynligt 

 

IASB har i NPAEs benyttet formuleringen ”It is probable” (NPAEs framework 2.24.a-b), og 

dette må også i praksis betyde en sandsynlighed, der er større end 50 %. Det fremgår også, at 

regnskabselementet skal kunne måles pålideligt. Dette er i tråd med det tidligere omtalte 

primære kvalitetskrav for indregning. 

 

Klassifikation 

Når man har konstateret, at et regnskabselement skal indregnes, og til hvilken værdi det skal 

måles, er sidste skridt placeringen i årsrapporten. Information skal præsenteres i årsrapporten, 

således at den er relevant for brugeren. Desuden skal der ved akkumulering af information i 

klasser, sikres at disse er så tilpas homogene, at der ikke mistes data af væsentlig karakter. De 

enkelte regnskabsstandarder omtaler nærmere omkring den endelige klassifikation og 

præsentation i årsrapporten. 

 

Grundlæggende forudsætninger 

Sidste punkt i begrebsrammen er de grundlæggende forudsætninger, som principielt blot er en 

opsummering af kvalitetshierarkiet. Disse er lovfæstet i ÅRL § 13 stk. 1. 

Af ovenstående ses det, at der er en række krav til de informationer der skal indgå i en 

årsrapport. Desuden fremgår det, at der ikke er nogle påfaldende forskelle mellem de krav, der 

stilles i ÅRLs - og NPAEs begrebsramme. Derfor vil vi i det efterfølgende behandle 

kvalitetskriterierne som værende ens. 
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3. Klassifikation efter ÅRL 

 

Definition 

 

Virksomhederne opdeles efter byggeklodsmodellen nedenfor i regnskabsklasserne A-D, som 

er en kvantitativ opdeling efter størrelse. Der foreligger ligeledes en kvalitativ opdeling, da 

selskaber skal aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B og børsnoteret virksomheder skal 

aflægge årsrapport efter regnskabsklasse D. Herunder er regnskabsklasser vist visuelt via 

tabel: 

 

 

 

De opstillede grænser er grundlæggende baseret på en cost / benefit betragtning. Omfanget af 

informationer, samt omkostningsbyrde skulle gå hånd i hånd med virksomhedens størrelse. 

Der er i øvrigt lagt vægt på, at anvendelse skulle være ligetil, således at små virksomheder kan 

nøjes med at tage udgangspunkt i et regelsæt, svarende til dennes størrelse.  

Fra den første januar 2009 skal børsnoteret virksomheder, samt evt. moderselskab aflægge 

koncernregnskab efter IFRS.  
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4. Definitioner af begreber benyttet i NPAEs kapitel 26 

  

Et aktivt marked er et marked, hvor alle følgende betingelser er opfyldt: 

 de varer, som handles i det pågældende marked er homogene 

 Villige købere og sælgere kan normalt findes til enhver tid og  

 Priserne er tilgængelige for offentligheden. 

 

Regnskabsmæssig værdi er det beløb, som et aktiv indregnes med efter fradrag for 

akkumuleret afskrivninger og akkumuleret tab ved værdiforringelse. 

 

En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der 

frembringer pengestrømme til virksomheden, som i al væsentlighed er uafhængige af 

pengestrømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver. 

 

Tab ved værdiforringelse
171

 er det beløb, hvormed et aktivs eller en 

pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdi. 

 

Brugstid er enten: 

 den periode, hvori et aktiv forventes at blive brugt af virksomheden, eller 

 antallet af producerede enheder eller tilsvarende enheder, som virksomheden forventer at 

opnå fra aktivet. 

 

Nytteværdi er nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som forventes genereret fra 

fortsat anvendelse af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed samt ved afhændelse 

deraf ved udgangen af dets brugstid. 

 

Genindvindingsværdien af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed er det højeste 

af dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger og nytteværdi. 

                                                      

171
 Fremgår i udkast som ”nedskrivning”. Vi vurderer, at ovenstående dækker betydningen af dette ord. 
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Dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger
172

 er det beløb, som kan opnås ved salg af et 

aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed ved en handel mellem kvalificerede, villige, 

indbyrdes uafhængige parter, med fradrag af salgsomkostninger 

 

Salgsomkostninger er omkostninger direkte tilknyttet afhændelsen af et aktiv eksklusiv 

finansierings og skatteomkostninger. 

 

                                                      

172
 Fremgår i udkast som ”dagsværdi fratrukket salgsomkostninger”. Vi vurderer, at ovenstående dækker betydningen af 

dette. 
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5. Dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger 

 

Måling til dagsværdi skal ske på armslængdevilkår mellem kvalificerede og villige parter, med 

fradrag for salgsomkostninger
173

. Hvis dette ikke kan ske på et enkelt aktiv, så skal det ske på 

den mindste gruppe af aktiver, som aktivet tilhører. For denne type gruppe gælder, at denne 

omfatter de aktiver, hvor der indikeret værdiforringelse og hvis dagsværdi med fradrag for 

salgsomkostninger kan anslås. 

Et aktivs dagsværdi med fradrag for salgsomkostninger, skal foretages med baggrund i 

følgende hierarkiske opdeling efter pålidelighed
174

: 

 

1) En pris i en bindende salgsaftale i en armslængdetransaktion, reguleret for 

salgsomkostninger, der direkte kan henføres til bortskaffelse af aktivet. 

2) Hvis der ikke er nogen bindende salgsaftale, men aktivet er solgt på et aktivt marked, så er 

markedsprisen med fradrag for salgsomkostninger det bedste aktuelle bud på markedet. 

3) Hvis der ikke er et aktuelt bud, må prisen på den seneste handle danne grundlag for 

dagsværdi. 

4) Hvis der ikke findes en bindende salgsaftale, eller et aktiv marked, må dagsværdi 

fratrukket salgsomkostninger baseres på den bedste information om anslået opnået værdi 

ved salg på armslængde vilkår. Til brug herfor kan gøres brug af sammenligning med 

tilsvarende salg indenfor samme industri, men skal ikke afspejle værdien ved et tvunget 

salg. 

 

Punkt 3 og 4 i ovenstående rangorden vurderes, at kunne give udfordringer. Så frem, at den 

seneste handel ikke ligger mange år tilbage, så giver værdiansættelsen nødvendigvis ikke 

væsentlige udfordringer. Det kan derimod være meget vanskeligt, at værdiansætte aktiver med 

baggrund i punkt 4. Det må formodes, at udfordringen ligger i at indsamle tilstrækkelig 

pålidelig information til brug for værdiansættelsen. Værdiansættelsen vil derfor bære præg af 

væsentlig skøn og usikkerhed.  

                                                      

173
 NPAEs kapitel 26.14. 

174
 NPAEs kapitel 26.14 
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Nytteværdi (kapitalværdi) 

 

Nytteværdi repræsenterer værdien af fremtidige pengestrømme, som genereres af et aktiv. En 

virksomhed skal følgende steps igennem ved opgørelse af nytteværdi
175

: 

 

 Estimere fremtidige ind og udbetalinger som generes fra ibrugtagning af aktivet til endelig 

bortskaffelse. 

 Der skal anvendes behørig diskonteringssats på ovenstående fremtidige pengestrømme. 

 

Følgende elementer skal indgå i beregningen af aktivets nytteværdi
176

: 

 et skøn over fremtidige pengestrømme, som virksomheden forventes genereret af aktivet, 

 forventninger omkring mulige ændringer i beløb eller timing i de fremtidige 

pengestrømme, 

 den tidsmæssige værdi af penge, der repræsenteres af den nuværende risiko fri 

markedsrente 

 prisen forbundet med den iboende usikkerhed i aktivet 

 andre faktorer, så som manglende likviditet, som kan have betydning for prissætning af 

fremtidige pengestrømme genereret fra aktivet. 

 

I måling af nytteværdi skal estimater vedrørende fremtidige pengestrømme inkludere
177

: 

 prognoser for pengestrømme fra den fortsatte anvendelse af aktivet, 

 prognoser for udgående cashflow fra virksomheden, som er nødvendige for at frembringe 

indgående cashflow fra fortsat anvendelse af aktivet og direkte kan henføres til eller 

fordeles på et rimelig ensartet grundlag til aktivet og,     

                                                      

175
 NPAEs kapitel 26.15  

176
 NPAEs kapitel 26.16  

177
 NPAEs kapitel 26.17  
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 nettopengestrømme som forventes at blive modtaget eller betalt ved bortskaffelse af 

aktivet ved udgangen af dets levetid, i en armslængde transaktion imellem kvalificerede og 

villige parter. 

 

Virksomheden må endeligt benytte fremtidige budgetter og prognoser til at estimere 

pengestrømme. Virksomheden har mulighed for at ekstrapolere budgetter og prognoser, hvis 

der skal estimeres fremtidige pengestrømme som ikke er dækket af de førnævnte budgetter og 

prognoser. I disse tilfælde, skal der benyttes en stabil eller faldende vækstrate medmindre end 

stigende rate kan begrundes.  

 

Ved estimering af fremtidige pengestrømme skal der ikke inkluderes: 

 pengestrømme for finansielle aktiviteter 

 skatte ind - eller udbetalinger 

 

Estimatet skal ikke inkludere fremtidige pengestrømme som opstår af følgende
178

: 

 en fremtidig omstrukturering, som virksomheden endnu ikke har begået 

 forbedring af et aktivs ydeevne 

 

Diskonteringssats skal i beregningen være en før skat - sats, som afspejler nuværende 

markedsvurderinger af
179

: 

 den tidsmæssige værdi af penge og 

 aktives specifikke risici, som i skøn over fremtidige pengestrømme ikke er justeret.  

 

Diskonteringssatsen brugt til måling et aktivs nytteværdi skal ikke afspejle risici, som i skøn 

over fremtidige pengestrømme er justeret. 

                                                      

178
 NPAEs kapitel 26.19  

179
 NPAEs kapitel 26.20 
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6. Oplysningskrav i årsrapporten ifølge IFRS 

 

Ved tab ved værdiforringelse skal der for hver aktivkategori oplyses om den beløbsmæssige 

størrelse af tabet, samt i hvilken regnskabspost i resultatopgørelsen beløbet indgår. Det samme 

er gældende for tilbageførte tab. Dette er ligeledes tilfældet efter NPAE -standarden. Er der 

sket indregning af tab på værdiforringelse af omvurderede aktiver direkte på egenkapitalen, 

skal den beløbsmæssige størrelse angives. Det vil sige, at der foretages nedskrivning på den 

andel af et omvurderet aktiv med indregnet værdi på egenkapitalen. Det tilsvarende skal ske 

ved tilbageførte tab, der er indregnet direkte på egenkapitalen
180

. Oplysninger om 

værdiforringelse kan præsenteres sammen med andre oplysninger for samme aktivkategori
181

. 

Dette foretages som oftest i en anlægsnote. 

 

Oplysninger ved væsentlige tab ved værdiforringelse 

Har der været tale om et væsentligt tab ved værdiforringelse eller tilbageført værdiforringelse 

på et enkelt aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed, skal der afgives yderligere 

oplysninger
182

. Det gælder de begivenheder og omstændigheder, som har medført 

værdiforringelsen eller tilbageførselen heraf samt det indregnede tab eller tilbageførselen, 

hvilket også implicit fremgår af ovenstående. Såfremt det er for et enkelt aktiv, skal aktivets 

art oplyses og evt. i hvilket segment aktivet indgår (hvis der gives segmentoplysninger). Hvis 

der er sket værdiforringelse, eller tilbageførsel, af en pengestrømsfrembringende enhed skal 

der ske en beskrivelse af en pengestrømsfrembringende enhed, samt opdelingen af det 

beløbsmæssige tab på de enkelte aktivkategorier og evt. segmenter. 

 

Oplysninger om kriterier for måling 

Herudover skal det også oplyses, hvis der er sket ændringer i måden, hvorpå den 

pengestrømsfrembringende enhed identificeres. Dette skal ske med en beskrivelse af den 

nuværende og tidligere måde at foretage opgørelsen på samt årsagen til ændringen. Endeligt 
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 IAS 36.128 
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skal det oplyses, om genindvindingsværdien er opgjort efter dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger eller nytteværdien. Gælder førstnævnte, skal det anvendte grundlag 

beskrives. Hvis det er nytteværdien, skal den nuværende og tidligere anvendte 

diskonteringssats kommenteres. Dette vil altså sige, at der til brug for regnskabsbrugeren skal 

oplyses om de nærmere detaljer, der indgår i vurderingen af genindvindingsværdien. 

 

Såfremt det ikke er beskrevet via ovenstående om væsentlige tab, skal de samlede tab ved 

værdiforringelse eller tilbageførte tab oplyses på de primære aktivkategorier, der er påvirket, 

samt de primære omstændigheder og begivenheder, der har forårsaget værdiforringelsen eller 

tilbageførselen
183

. 

 

Herudover skal der yderligere afgives oplysninger af de anvendte skøn ved målingen af 

pengestrømsfrembringende enheder, som indbefatter goodwill eller immaterielle aktiver med 

uendelig brugstid. Dette skal ske, hvor goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig 

brugstid er allokeret til en enkelt pengestrømsfrembringende enhed, og hvor den 

regnskabsmæssige værdi heraf i den enkelte pengestrømsfrembringende enhed, udgør et 

væsentligt beløb af den samlede regnskabspost for goodwill eller immaterielle aktiver med 

uendelig brugstid
184

. 

 

Oplysninger af primære forudsætninger 

Der skal desuden oplyses om den allokerede andel af den regnskabsmæssige værdi, samt om 

nytteværdi eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger er benyttet som genindvindingsværdi. 

Såfremt nytteværdien ligger til grund, skal der yderligere beskrives de primære 

forudsætninger, som beregningerne er mest følsomme for, samt metoderne, der danner 

grundlag herfor. Der skal tilmed oplyses om periode og en forklaring, hvis denne periode 

overstiger 5 år, samt om den vækstrate, der benyttes ved fremskrivningen af pengestrømmene. 

Endelig skal den benyttede diskonteringssats oplyses. Disse oplysninger bør ikke give 
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anledning til problemer, idet disse bør være tilgængelige i den underliggende 

dokumentation
185

. 

 

Er der derimod anvendt dagsværdi fratrukket salgsomkostninger, hvor der ikke foreligger en 

umiddelbar klar markedspris, skal der foreligge en beskrivelse af de primære forudsætninger i 

grundlaget. I beskrivelsen heraf kan indgå tidligere erfaringer eller andre eksterne 

informationer 
186

. Denne beskrivelse kan være mere uklar end ved kapitalværdien, men man 

må dog formode, at den underliggende dokumentation er fyldestgørende. Man kan frygte, at 

denne opgørelsesmetode bliver mere subjektiv end kapitalværdien. Dog er begge metoder 

præget af skøn. Hertil skal der desuden afgives yderligere oplysninger, såfremt det er 

sandsynligt med en ændring i en primær forudsætning, som samtidig vil medføre, at 

genindvindingsværdien bliver lavere end den regnskabsmæssige værdi
187

. 
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7. Oplysningskrav i årsrapporten ifølge ÅRL 

 

Der findes et grundlæggende oplysningskrav vedrørende nedskrivninger i ÅRL, hvilken siger; 

at der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er 

anvendt i posterne i balance, resultatopgørelse mv.
188

. Det er præciseret yderligere, at der i 

redegørelsen skal fremgå de metoder og grundlag, hvorefter der foretages bl.a. 

nedskrivninger
189

. Oplysninger af denne karakter er som oftest nævnt i anvendt 

regnskabspraksis.  

 

For goodwill skal der fremgår en beskrivelse af, hvordan nedskrivningsbehovet er identificeret 

og indregnet. For øvrige immaterielle anlægsaktiver, skal der oplyses hvordan der foretages af 

og nedskrivninger. For materielle anlægsaktiver skal der oplyses kriterier for nedskrivning
190

. 

 

Der er nøje retningslinier, når det kommer til beskrivelser af metoder og grundlag for 

nedskrivninger af anlægsaktiver og eventuelle pengestrømsfrembringende enheder, og 

hvordan nedskrivninger fordeles på enkeltaktiver. Derudover skal der oplyses, hvis dagsværdi 

med fradrag for salgsomkostninger eller kapitalværdi er estimeret
191

. 

 

Der skal ligeledes for virksomheder i regnskabsklasse C og D også skal afgive oplysninger 

omkring beløbsmæssige størrelser. Ved hver arabertalspost under anlægsaktiver, skal der 

oplyses om nedskrivninger ved året begyndelse, årets afskrivninger, nedskrivninger på 

afhændede aktiver, tilbageførte nedskrivninger og de samlede nedskrivninger ved årets 

udgang
192

. Det vurderes, at dette ikke nødvendigvis giver anledning til væsentlige 

bemærkninger, da informationer er lettilgængelige i virksomhedens bogholderi.  
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 ÅRL § 53 

189
 ÅRL § 53.2.1 

190
 RV 10.83 og ÅRL § 53, kommentar 412 b. 

191
 ÅRL 53.2.1 kommentar 419 
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 ÅRL § 88.13 og ÅRL § 88, kommentar 570+577. 
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Nedskrivninger eller tilbageførte nedskrivninger er et udtryk for ændringer i 

regnskabsmæssige skøn eller decideret fejl.  Forholdet skal forklares og er beløbet væsentligt, 

så skal dette angives med beløbsmæssig virkning på aktiver og passiver, finansielle stilling og 

resultat
193

. 

 

For goodwill gælder det, at nedskrivninger klassificeres under af- nedskrivninger i den 

artsopdelte resultatopgørelse eller under de funktioner, som de vedrører i den funktionsopdelte 

resultatopgørelse
194

. Hvis det er et beløb, som har væsentlig indflydelse på årets resultat, så 

oplyses det enten i en særskilt post i resultatopgørelsen eller specificeret i noterne og som 

oftest omtales i noterne
195

. 

For goodwill opstået i forbindelse med virksomhedsovertagelser, skal der i anvendt 

regnskabspraksis oplyses om grundlag for opgørelse af nedskrivning samt tilbageførsel 

heraf
196

. Dertil skal der ligeledes laves en tilsvarende anlægsnote i forbindelse med 

ovenstående
197

. 
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8. Risici ved virksomhedsdrift 

 

Prisrisiko 

Priser kan med tiden ændre sig af flere grunde. I et marked hvor der handles frit, og prisen på 

varer fastsættes via udbud og efterspørgsel, vil der andet lige altid eksistere en risiko for 

prisfald/-stigning. Denne risiko betegnes som en markedsrisiko. Derudover så kan prisrisiko 

eksempelvis skyldes en ændring i valutakurser, som derved betyder at det for en af parterne i 

en handel pludselig bliver dyrere at betale for råvarer eller et lån. Derudover så kan der være 

en renterisiko forbundet med netop tilbagebetaling af lån. En stigning i renteniveauet vil 

nemlig betyde at en virksomhed, ville være nødsaget til at betale tilsvarende højere renter. 

Disse risici som virksomhederne er eksponeret over for, forsøges afdækket via anskaffelse af 

afledte finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter findes i forskellige varianter, 

alt efter hvilken risiko det afledte instrument skal afdække.  

 

Kreditrisiko 

Kreditrisiko er risikoen for, at den ene part i et finansielt instrument ikke indfrier sin 

forpligtelse, og dermed påfører den anden part et økonomisk tab. Der kan være forskellige 

grunde til, at en modpart 

ikke indfrier forpligtelsen, blandt andet manglende evne eller vilje. Denne risiko kan findes 

som direkte, for eksempel ved et kreditsalg, hvor der er risiko for, at køber ikke kan, eller vil 

betale. 

 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risikoen for, at en virksomhed ikke kan fremskaffe de nødvendige likvide 

midler til, at imødekomme forpligtelser, opstået i forbindelse med virksomhedens finansielle 

instrumenter. 

Der kan således være tale om både manglende vilje hos en evt. finansieringskilde til, at 

udstede et lån, eller problemer med, at sælge et finansielt instrument til dagsværdien. 

 

 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 115 

Pengestrømsrisiko 

Pengestrømsrisiko er risikoen for, at fremtidige pengestrømme forbundet med et finansielt 

instrument vil svinge beløbsmæssigt. Det kunne f.eks. være udsving for et variabelt forrentet 

gældsinstrument, som ville medføre ændringer i instrumentets effektive rente, uden ændringer 

i instrumentets dagsværdi. 

Risikoeksponeringen opstår når en virksomheds egne transaktioner medfører en af 

ovennævnte risici.  
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9. Definitioner 

 

Kostpris defineres jf. ÅRL som følgende: 

”For et aktiv er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra 

en ekstern part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det beløb, der er modtaget som 

vederlag for forpligtelsen.”
198

 

 

Nettorealisationsværdi defineres jf. ÅRL som følgende: 

”For et aktiv er nettorealisationsværdien summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på 

balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift. Nettorealisationsværdien for en 

forpligtelse er summen af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid.”
199
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10. Definitioner 

 

Definitionen af finansielle instrumenter defineres nærmere som følger
200

: 

 

Et finansielt aktiv er ethvert aktiv, der har følgende karakter: 

 

• Likvide beholdninger 

 

• En kontraktlig ret til at modtage likvide beholdninger eller et andet finansielt aktiv fra en 

anden virksomhed. 

 

• En kontraktlig ret til at udveksle finansielle instrumenter med en anden virksomhed på 

potentielt gunstige betingelser. 

 

• En anden virksomheds egenkapitalinstrumenter. 

 

En finansiel forpligtelse er enhver forpligtelse, der har følgende karakter: 

 

• Overdrage likvide beholdninger eller et andet finansielt aktiv til en anden virksomhed. 

 

• Udveksle finansielle instrumenter med en anden virksomhed på potentielt ugunstige 

betingelser. 

 

Et egenkapitalinstrument er enhver kontrakt, som repræsenterer en andel af den 

forskelsværdi, der fremkommer, når man fratrækker alle forpligtelser fra virksomhedens 

aktiver. 

                                                      

200
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11. Virksomhedens opfyldelseskriterier for brug af regnskabsmæssig sikring 

 

For at et sikringsinstrument kan følge reglerne om regnskabsmæssig sikring, skal følgende 

være opfyldt
201

: 

 

1. Klassifikation og dokumentation af sikringsforholdet, samt identifikation af det sikrede 

samt hvilken risiko, der afdækkes ved sikringen. 

 

2. Den sikrede risiko er en renterisiko, valutarisiko, kostpris på varekøb, nettoinvestering i 

udenlandsk datterselskab. 

 

3. Opfylder kriterierne for indregning af sikringsinstrument som regnskabsmæssig sikring
202

. 

 

4. Sikringen skal være meget effektiv i forhold til ændringer i pengestrømme (Cash-flow 

hedging) og dagsværdireguleringer (Fair value hedging). 

                                                      

201
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 Jf. afsnit: ”Kriterier for indregning af sikringsinstrument, som regnskabsmæssig sikring”. 
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12. Oplysningskrav – Finansielle instrumenter 

Oplysninger i årsrapporten jf. ÅRL 

 

Der skal gives oplysninger om arten af de risici, der er knyttet til virksomhedens finansielle 

instrumenter, f.eks. valuta-, rente- og pengestrømsrisici (RV 15.21). Herudover skal virksomheden 

give oplysninger omkring omfanget og arten, herunder væsentlige aftalemæssige vilkår (RV 15.22). 

 

I anvendt regnskabspraksis skal der oplyses om kriterier for indregning og måling 

(værdiansættelsesmetoden) 

(RV 15.26). 

 

Oplysninger i årsrapporten jf. IFRS 

Oplysningskravene efter IFRS er meget omfattende. Udover oplysningerne, der er givet i NPAEs 

kapitel 11, skal virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, også afgive en række yderligere 

oplysninger. 

 

Virksomheden skal, på lige fod med NPAEs kapitel 11, give oplysninger om målegrundlag og andre 

regnskabsprincipper i forbindelse med den anvendte regnskabspraksis
203

. Herudover skal der gives 

oplysninger omkring følgende
204

: 

 

Lån eller tilgodehavende til dagsværdi gennem resultatet 

Finansiel forpligtelse til dagsværdi gennem resultatet 

Omklassifikationer 

Ophør af indregning 

Sikkerhedsstillelser 

Sammensatte finansielle instrumenter 

Misligholdelse 

Værdireguleringer i resultatopgørelsen eller over egenkapitalen 

Regnskabsmæssig sikring 

                                                      

203
 IFRS 7.21 

204
 IFRS 7 



NPAEs (IFRS for Non-Publicly Accountable Entities) 

“Hvilke typer virksomheder henvender IFRS for NPAEs sig til, og hvor fordelagtig er standarden for de 

virksomheder den henvender sig til?” 

 

 120 

Dagsværdi 

Generelle risici 

 

Lån eller tilgodehavende til dagsværdi gennem resultatet 

Virksomheden skal give oplysninger om den maksimale kreditrisiko samt eventuelle 

sikringsinstrumenters eliminering af denne og størrelsen heraf. 

 

Desuden skal virksomheden give oplysninger om årets værdiregulering, samt den akkumulerede 

ændring af instrumenternes dagsværdi
205

. Der kan i den forbindelse med fordel udarbejdes en 

anlægsnote for hver kategori af aktiver. 

 

Finansiel forpligtelse til dagsværdi gennem resultatet 

Der skal gives de samme oplysninger som ved lån og tilgodehavender. Disse kan også med fordel vises 

i en anlægsnote
206

. Derudover skal virksomheden oplyse forskellen mellem den regnskabsmæssige 

værdi (dagsværdien) og den nominelle værdi af forpligtelsen (restgælden)
207

. 

Omklassifikationer 

Virksomheden skal oplyse den beløbsmæssige værdi af instrumenter, der bliver omklassificeret, samt 

årsagen hertil
208

. 

 

Ophør af indregning 

Hvis virksomheden har forpligtelser, rettigheder eller lignende fra finansielle aktiver, der er overdraget, 

men som ikke opfylder kriterierne for ophør af indregning, skal den oplyse arten af aktiverne, de 

eksisterende risici og afkastmuligheder samt den regnskabsmæssige værdi af disse aktiver og deres 

tilhørende forpligtelser
209

. 
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Sikkerhedsstillelser 

Oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver, der er stillet som sikkerhed, 

herunder vilkårene omkring sikkerhedsstillelsen
210

. 

 

Hvis virksomheden har modtaget pant, skal den oplyse dagsværdien af det modtagne pant samt vilkår 

fra pantet
211

. 

 

Sammensatte finansielle instrumenter 

Der skal gives oplysninger om tilstedeværelsen af sammensatte finansielle instrumenter
212

. 

Det fremgår ikke, at man skal oplyse om værdien af instrumenterne. 

 

Misligholdelse 

En virksomhed skal oplyse hvilke, hvis nogle, lån der er misligholdt i løbet af regnskabsåret, samt den 

regnskabsmæssige værdi af de misligholdte lån. Desuden skal det oplyses om misligholdelsen er 

udbedret/lånet er genforhandlet mv. inden godkendelsen af regnskabet
213

. 

 

Dagsværdi 

Der skal gives oplysninger om dagsværdien for hver kategori af finansielle instrumenter, således det er 

muligt at vurdere disse i forhold til den regnskabsmæssige værdi
214

 . Dog skal der ikke oplyses 

dagsværdi for instrumenter, hvis regnskabsmæssige værdi er tilnærmet dagsværdien, f.eks. kortfristede 

tilgodehavender og leverandørgæld
215

. 

 

Virksomheden skal oplyse metoderne brugt til opgørelsen af dagsværdien for hver kategori af de 

finansielle instrumenter
216

. Herunder skal virksomheden beskrive, hvorvidt dagsværdien er baseret på 

officielle markedskurser eller på nærmere definerede værdiansættelsesmetoder. 
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Såfremt der er brugt værdiansættelsesmetoder til opgørelse af dagsværdien, skal forudsætningerne for 

metoderne angives. 

 

Generelle risici 

Virksomheden skal afgive oplysninger om arten og omfanget af de risici, der hidrører fra finansielle 

instrumenter, typisk kreditrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko
217

. 

 

For hver kategori af finansielle instrumenter, skal der gives oplysninger om den maksimale kreditrisiko 

på balancedagen
218

. Derudover skal sikkerhedsstillelse og andre udvidelser af kreditværdigheden 

beskrives
219

. 

 

Kreditkvaliteten (hermed menes betalingsevnen) på aktiver, der er forfaldne eller værdiforringede, skal 

oplyses sammen med aktiver, der ikke er forfaldne eller værdiforringede, som følge af genforhandling 

af vilkår
220

. 

Herudover skal der angives en analyse af forfaldne og værdiforringede aktiver sammen med en 

beskrivelse af hvilke sikkerheder, der er modtaget for aktiverne 
221

. 

 

Likviditetsrisiko 

Analyse af løbetiden på virksomhedens finansielle forpligtelser, herunder en beskrivelse af hvorledes 

styringen af likviditetsrisikoen styres
222

. 

 

Markedsrisiko 

Der skal udarbejdes, og oplyses, en følsomhedsanalyse overfor virksomhedens identificerede risici. I 

den forbindelse skal der angives hvilke forudsætninger og antagelser, der er lagt til grund for analysen, 

ligesom det skal oplyses, om disse er ændret i forhold til tidligere år
223

. 
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