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1.0 SUMMARY

The objective of this thesis is to assess whether the IFRS for SMEs is applicable to enter-

prises in the software development business. The IFRS for SMEs is a new international

accounting standard designed for use by small and medium-sized enterprises. The target

group of the standard is all unlisted enterprises, and therefore many Danish software de-

velopment enterprises are in the target group of the standard.

This thesis addresses the treatment of the enterprises’ main accounting items under the

IFRS for SMEs and subsequently compares the treatment with that of the Danish Financial

Statements Act and IFRS. Moreover, the thesis addresses the consequences for selected

enterprises of a transition, if any, to preparing financial statements under this standard

and the main stakeholders’ assessment of the standard.

The main accounting items of software development enterprises include intangible assets

and revenue, and these are basically treated similarly under the three sets of rules. The

main difference of the three sets of rules is that under the IFRS for SMEs it is not allowed

to capitalise development projects. In addition to this, the disclosure requirements of

course differ materially as the individual standards apply to different target groups.

As software development enterprises’ main fixed asset constitutes development costs, a

transition to the IFRS for SMEs is of material importance in this respect as these must be

written down upon transition to this standard. For many enterprises in this line of business

the result will be negative equity.

In the thesis it has, however, been examined how the main stakeholders of the business

relate to these development projects and the perspectives seen by these in the new stan-

dard. The main stakeholders of the enterprises in the business are investors and banks.

These provide the enterprises with capital, and in connection with our analysis it has been

examined whether these attach importance to the financial statements when deciding on

investments and loans, respectively. For both parties the financial statements constitute a

main part of their basis of decision. Both state, however, that they do not attach impor-

tance to the capitalised development costs when deciding on investments and loans.

This is an interesting aspect as, if this is not the case, a transition to the SME standard

does not materially change the basis of the stakeholders’ assessments. If they have already

set off the enterprises’ equity when making their assessments, writedown of the capita-

lised development projects, as required by the SME standard, does not change the basis of

the stakeholders’ assessments.

Moreover, the investors have stated that they assess that their exit possibilities and price

fixing in this connection will be positively affected if the financial statements are prepared

under the IFRS for SMEs. Moreover, they are of the opinion that it will be easier for the
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software development enterprises to attract foreign capital if the financial statements are

prepared under the SME standard.

In connection with a transition, if any, Management also needs to consider costs and

benefits in this respect. In addition to the issues mentioned above in respect of attracting

capital and exits and any negative equity upon transition, Management must also consider

that other competencies of the staff in the accounts department are required. Moreover,

the transition will be subject to expenses for advisers. The considerations concerning tran-

sition for the enterprises must be made as an overall assessment of all issues involved, and

it is not possible to give an unambiguous answer as to whether the SME standard is suited

for use by the enterprises in the software development business.

The applicability of the standard depends to a great extent on the enterprises’ perspec-

tives and business plans as the financial statements prepared under the SME standard will

be of an international character and it will consequently be easier to exit the investment

made and attract foreign capital. On the other hand, the enterprises in the business must

be prepared for a transition being of significant importance to the size of equity and the

possibility of obtaining bank financing as a result of this.

The standard is therefore applicable to enterprises in the software development business

and may in some instances place the enterprises in a more favourable position; however, it

will always depend on an actual assessment of the enterprises’ circumstances.
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2.0 INDLEDNING

Siden EU’s vedtagelse om anvendelsen af IASB’s (International Accounting Standards

Board) begrebsramme IFRS for alle børsnoterede koncernselskaber i EU i 20051, er den dan-

ske regnskabsregulering løbende blevet udviklet i et hidtil ukendt omfang. Den stigende

globalisering har ændret kravene til udarbejdelsen af årsregnskabet efter årsregnskabslo-

ven, som danske selskaber som udgangspunkt er underlagt, og medført at reglerne løbende

harmoniseres.

I Danmark har der i de seneste år således været eksempler på ændringer af årsregnskabslo-

ven. Årsagen til de mange ændringer og reguleringer er især Danmarks medlemskab af EU,

samt det forhold at danske virksomheder i stigende grad blandt andet søger afsætnings-,

indkøbs- og investormuligheder uden for Danmarks grænser. Dette har medført en nødven-

dighed af, at årsregnskabsloven løbende tilpasses de internationale forhold, således at dan-

ske selskaber får identiske muligheder for regnskabsudarbejdelser som deres udenlandske

konkurrenter og samarbejdspartnere. Dette kan eksempelvis ses på den nuværende års-

regnskabslov, som løbende er blevet tilnærmet de internationale standarder.

Der er eksempelvis direkte i lovkommentarerne for behandlingen immaterielle anlægsakti-

ver henvist til de internationale standarder som fortolkningsbidrag2.

At landene imellem ligeledes er interesserede i en international udvikling, kan ses gennem

det arbejde, der siden 2003 er foregået i IASB3, hvor projektet om en international standard

for små og mellemstore virksomheder for første gang blev drøftet mellem medlemslandene.

Arbejdet med standarden er blevet afsluttet af IASB, som efter syv års behandling i juli

2009 udsendte standarden IFRS for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SME). Stan-

darden er endnu ikke implementeret i Danmark, da den først skal godkendes i EU, men

forventes vedtaget, hvis den opnår EU godkendelse, hvilket kan blive et skillepunkt i dansk

regnskabsregulering.

Standarden indeholder en separat begrebsramme, som kan anvendes uafhængigt af fuld

IFRS, som muliggør at danske selskaber ved anvendelsen af denne standard på sigt for-

mentligt kan vælge mellem to begrebsrammer ved aflæggelsen af årsregnskabet. Herved

får selskaberne mulighed for at aflægge et regnskab, som ikke blot henvender sig til natio-

nale interessenter, men derimod til en international brugerflade.

Standarden vil således kunne medføre, at danske selskabers regnskaber løftes op i et inter-

nationalt perspektiv, som kan tolkes uafhængigt af de lokale love og dermed være med til at

øge udenlandske interessenters interesse for danske selskaber.

At øge de udenlandske interessenters interesse kan have en særlig interesse for de danske

selskaber i softwareudviklingsbranchen. Som følge af den økonomiske recession, verden

1 IFRS bekendtgørelsen (14. marts 2005), Erhvervs- og selskabsstyrelsen
2 Steffensen, Henrik m.fl. (2007), ”Årsrapporten – kommentarer til åreregnskabsloven, 5. udgave”, Thomson
3 IFRS for SME Fact Sheet (juli 2009), IASB
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har oplevet gennem de seneste år, er muligheden for forretningsudvikling blevet hæmmet

af de manglende finansieringsmuligheder, hvorfor en international standard henvendt til

små og mellemstore selskaber kan være medvirkende til, at selskaberne kan henvende sig

til en bredere og mere international interessentskare.

Netop udenlandske interessenter har haft en særlig interesse for selskaberne i den danske

softwareudviklingsbranche. Der er i øjeblikket flere udenlandske investorer i selskaberne i

softwareudviklingsbranchen4, ligesom der gennem den seneste tid er set flere store trans-

aktioner, hvor udenlandske interessenter har erhvervet aktierne i danske softwareudvik-

lingsselskaber5.

En ny international regnskabsstandard kan således særligt have disse selskabers interesse,

hvorfor det på baggrund heraf er interessant at undersøge, hvilke muligheder og begræns-

ninger denne standard kan give for selskaber i softwareudviklingsbranchen.

4 Bl.a. via venturekapitalselskaber
5 Alene i 2010 er set: Logimatic Holding A/S’s salg til Aveva (UK) for 100 mio. kr., Maconomy A/S’s salg til Deltek (US) for 430 mio.
kr., Sirius IT A/S’ salg til Visma (Norge) for 470 mio. kr. og Dtecnet Software ApS’ salg til Mark Monitor (US) for >100 mio. kr.
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3.0 PROBLEMFORMULERING

Som anført i indledningen har IASB udsendt standarden IFRS for SME, som er en særskilt

begrebsramme for udarbejdelsen af årsregnskaber for små og mellemstore virksomheder.

Standarden er endnu ikke implementeret i Danmark, hvorfor vi i denne opgave vil under-

søge, hvorvidt standarden er anvendelig for danske selskaber i softwareudviklingsbran-

chen.

Hovedproblemstillingen i nærværende afhandling er således:

Egner SME standarden sig som begrebsramme for udvalgte danske selskaber i

softwareudviklingsbranchen under iagttagelse af selskabernes primære inte-

ressenter?

Problemstillingen vil blive belyst ved hjælp af følgende underspørgsmål:

 Hvilke begrebsrammer kan softwareudviklingsselskaber vælge at anvende ved regn-

skabsaflæggelsen, og hvordan behandles de væsentligste regnskabsposter, immate-

rielle anlægsaktiver og omsætning, efter de forskellige begrebsrammer?

 Hvordan vil årsregnskabets væsentligste regnskabsposter blive behandlet, hvis års-

regnskabet aflægges efter IFRS for SME, og giver standarden en tilstrækkelig vej-

ledning for selskaberne?

 Har en overgang til IFRS for SME som begrebsramme indflydelse på interessenternes

ageren i forhold til kapitaltiltrækning, samt i forhold til den cost/benefit betragtning

der bør iagttages ved valg af begrebsramme?

Med udgangspunkt i tilblivelsen af standarden IFRS for SME og indhold heri, vil bestem-

melserne for de relevante regnskabsposter i forhold til softwareudviklingsselskaber blive

belyst. Herefter følger en gennemgang af de nugældende regler inden for begrebsrammer-

ne IFRS og årsregnskabsloven, hvori forskellene herfra til IFRS for SME vil blive analyseret.

Dernæst vil vi med udgangspunkt i den seneste aflagte årsrapport for fire udvalgte selska-

ber i softwareudviklingsbranchen analysere, hvordan årsrapporterne er aflagt efter års-

regnskabslovens begrebsramme, for derigennem at belyse om selskaberne opfylder de nu-

værende krav og behandle hvilke forskelle, det vil medføre, såfremt IFRS for SME havde

været anvendt.

Slutteligt vil softwareudviklingsselskabernes interessenters vurderinger blive belyst, her-

under investorerne og långiverne for at undersøge om valget af begrebsramme er afgøren-

de for mulighederne for blandt andet tiltrækning af kapital. Gennem denne analyse vil vi

belyse, hvorvidt de fordele og ulemper standarden indeholder, står mål med de økonomiske

udgifter, der er forbundet med aflæggelsen efter IFRS for SME.
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4.0 AFGRÆNSNING

I forbindelse med behandlingen i nærværende afhandling er der flere områder som kunne

være relevante at belyse, men som vi, i relation til det område vi belyser, har valgt at af-

grænse os fra at behandle.

Vi har i afhandlingen ikke beskæftiget os med de grundlæggende principper omkring be-

grebsrammerne og deres formål samt det generelle indhold i. De generelle definitioner af

aktiver og passiver er ikke udtømmende behandlet i afhandlingen, idet det ikke er vores

vurdering, at det vil bidrage til besvarelsen af problemformuleringen.

Vi har kun foretaget sammenligning fra IFRS for SME til fuld IFRS samt årsregnskabsloven,

idet disse to begrebsrammer er de eneste, som danske selskaber kan vælge at aflægge års-

regnskab efter. Derfor er udenlandske begrebsrammer ikke omfattet af afhandlingen, da

målgruppen ikke har mulighed for at anvende disse.

Vi har i afhandlingen kun fokuseret på selskaber med branchekoden ”softwareudviklings-

selskaber”6. Dette er gjort for at konkretisere afhandlingens indhold til målgruppen og gøre

vurderingen af IFRS for SME’s anvendelighed så operationel som muligt. Ligeledes har vi

kun haft fokus på selskaber i afhandlingen, da den nye standard ikke vurderes som et

brugbart alternativ for virksomheder drevet i personligt regi.

Vi har valgt at rette fokus mod væsentlige regnskabsposter i de årsregnskaber, som indgår

i populationen, som vi beskæftiger os med. Der er derfor områder i standarden IFRS for

SME, som ikke er behandlet i denne afhandling, idet dette ikke er vurderet relevant for

målgruppen, da disse poster ikke udgør en væsentlig del af selskabernes balance og resul-

tatopgørelse.

I afhandlingen har vi fokuseret på selskaber, der på nuværende tidspunkt aflægger årsregn-

skab efter årsregnskabsloven. Vi har således valgt ikke at behandle selskaber, der aflægger

årsregnskab efter fuld IFRS, idet disse som oftest er børsnoterede selskaber i regnskabs-

klasse D, og således ikke har mulighed for at anvende IFRS for SME.

I afhandlingen har vi ikke beskæftiget os med en eventuel implementering af standarden i

Danmark. Dette er valgt, da vi med afhandlingen ønsker at belyse, hvorvidt standarden vil

være brugbar for softwareudviklingsbranchen, såfremt den vedtages. Det er ikke afhand-

lingens sigte at vurdere, hvorvidt standarden implementeres i Danmark, men under iagtta-

gelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens og FSR’s7 høringssvar til denne mener vi, at der er

sandsynlighed herfor.

I forhold til årsregnskabets interessenter har vi kun inddraget investorer og pengeinstitut-

ter, idet disse tegner sig for langt den væsentligste del af selskabernes passiver, og derfor

6 Karakteristika for de selskaber som fokus er rettet mod, er udtømmende behandlet i kapitel 7.0.
7 Comment letter 127 og 116
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betragtes som de væsentligste at tage hensyn til ved overvejelsen om at anvende den nye

standard. Herudover er det som hovedregel disse interessenter som tilfører selskaberne i

branchen kapital, hvilket er et essentielt forhold i branchen.
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5.0 MÅLGRUPPE

Den primære målgruppe for afhandlingen er ledelsen i selskaber i softwareudviklingsbran-

chen, som ønsker skitseret konsekvenserne ved at anvende IFRS for SME eller blot ønsker

kendskab til behandlingen af væsentlige regnskabsposter herefter. Ligeledes belyser af-

handlingen interessenternes synspunkter, og kan således anvendes som beslutningsgrund-

lag for, hvorvidt IFRS for SME skal anvendes som begrebsramme, hvis anvendelse heraf

tillades i Danmark.

Sekundært henvender denne afhandling sig til lignende selskaber samt interessenter til

selskaber i softwareudviklingsbranchen, ligesom brancheorganisationer kan drage nytte

heraf. Ydermere vil selskaber, som kan identificere sig med softwareudviklingsbranchen

ligeledes drage nytte af afhandlingen.

Afhandlingen er udarbejdet med fokus på den primære målgruppe, og der vil derfor opstå

forudsætninger om kendskab, som den sekundære målgruppe ikke forventes at have. Vi vil

ikke nærmere belyse eller beskrive disse forhold under hensyntagen til, at afhandlingen er

skrevet til den primære målgruppe.
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6.0 METODEVALG

Opgavebesvarelsen er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. I den

udstrækning vi ikke har haft adgang til data til analyseformål, har vi indhentet data fra re-

levante kilder ved hjælp af interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Dataindsamlingen er afsluttet den 1. december 2010, hvorfor artikler med videre publiceret

efter denne dato som udgangspunkt ikke er behandlet i afhandlingen.

Henvisninger til love, regnskabsstandarder, fortolkningsbidrag og lignende er til de gæl-

dende pr. 1. december 2010.

Litteraturhenvisninger i fodnoter med videre er udarbejdet efter ”Harvard-metoden”, lige-

som litteraturlisten ligeledes er udarbejdet efter denne metode.

Vi har i opgavebesvarelsen lagt vægt på en pædagogisk fremstilling af denne, hvorfor vi

har underbygget fremstillingen med figurer, tabeller og skemaer, hvor dette øger forståel-

sen.

6.1 Brancheudvælgelse

For at konkretisere indholdet i nærværende afhandling har vi valgt at tage udgangspunkt i

en række selskabers seneste aflagte årsregnskaber.

Selskaberne er fundet via erhvervssøgemaskinen www.greens.dk, hvor vi har afgrænset

søgningen til at omfatte branchebetegnelsen ”anden udgivelse af software”.

Der findes 292 selskaber inden for branchen8, hvorfor dette har været vores udgangspunkt

for den samlede totalpopulation.

Vi har herefter foretaget en stratificeret stikprøveudvælgelse9 ved at sortere på selskaber

med anlægsaktiver over TDKK 5.000 og mere end 20 ansatte. Årsagen er, at vi ønsker at

beskæftige os med selskaber med en hvis volumen, hvorfor selskaber, som ikke opfylder

disse søgekriterier, er fravalgt. Dette er valgt for at undgå at medtage de helt små selska-

ber, da det er vores opfattelse, at disse kan have andre problemstillinger end de selskaber,

som vi beskæftiger os med.

Ud over at have opsat ovenstående søgekriterier har vi ligeledes fravalgt at medtage sel-

skaber, som aflægger deres årsrapport efter fuld IFRS. Dette skyldes, at de selskaber som

aflægger efter fuld IFRS, og som er angivet under denne branchebetegnelse, er selskaber,

hvis aktier er optaget til handel på fondsbørsen, hvorfor de er underlagt et ufravigeligt krav

om at aflægge årsregnskab efter fuld IFRS. Da de således ikke har mulighed for at aflægge

8 Bilag 1, antal selskaber indenfor branchebetegnelsen ”anden udgivelse af software”
9 Andersen, Ib (2008), ”Den skinbarlige virkelighed”, side 111-113, 4. udgave, Forlaget Samfundslitteratur
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årsregnskab efter en anden begrebsramme, har vi fundet det relevant at fravælge disse, da

afhandlingens fokusområde er anvendelsen af IFRS for SME.

Herudover har vi fravalgt selskaber med udenlandske moderselskaber, idet forretningsmo-

dellen kan afvige væsentligt fra den forretningsmodel, vi behandler. Dette kan være et ud-

tryk for at en del af aktiviteterne foregår i udlandet, hvorfor sammenligning ikke synes re-

levant.

Efter denne selektering udgør populationen 13 selskaber. Vi har herefter undersøgt forret-

ningsgrundlaget for selskaberne og sammenholdt dem med den forretningsbeskrivelse,

som senere er belyst i afhandlingen. Ved denne udvælgelse har vi særligt lagt vægt på at

selskaber, som ikke har aktiveret udviklingsomkostninger, som udgangspunkt ikke indgår i

den forretningsmodel, som vi har skitseret. Efter denne sammenholdelse udgør vores popu-

lation fire sammenlignelige selskaber.

Som nævnt tidligere har vi taget udgangspunkt i det seneste aflagte årsregnskab for sel-

skaberne. Regnskabsmaterialet vil derfor dels blive anvendt i relevante talopstillinger, samt

for at eksemplificere forhold som vi ønsker at gøre målgruppen opmærksom på.

Vi har i den indledende udvælgelsesfase overvejet hvorvidt, det kunne være hensigtsmæs-

sigt at inddrage selskaberne for at høre deres holdning til de resultater, som vi er kommet

frem til, hvilket vi dog ikke har valgt at gøre.

Årsagen til, at vi ikke har inddraget selskaberne, er, at en inddragelse kunne ændre objek-

tiviteten af afhandlingen, hvilket vi ikke finder hensigtsmæssigt i relation til afhandlingens

målgruppe.

De udvalgte selskaber præsenteres senere i afhandlingen.

6.2 Indsamling af data

Som led i vores analyse har vi indhentet empiriske data fra de interessenter, som vi har

fundet relevante i forhold til den analyse, som følger senere i afhandlingen. De omfattede

interessenter er ventureselskaber og pengeinstitutter.

Informationerne er indhentet via spørgeskemaer for ventureselskabernes vedkommende og

via standardiserede telefoninterviews for pengeinstitutternes vedkommende.

Vi har nedenfor redegjort for den teori, vi har benyttet i udvælgelsesfasen.

6.2.1 Ventureselskaber

Der findes 31 ventureselskaber i Danmark10, og det reelle antal der investerer i IT relaterede

selskaber udgør 20, hvorfor disse udgør vores totalpopulation.

Vi har senere i afhandlingen beskrevet sammensætning af ventureselskaber, hvorfor der

henvises til afsnit 17.1.1 for en fyldestgørende behandling.

10 Det danske marked for venturekapital - Markedsanalyse 2010, (28. september 2010), Vækstfonden
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Respondenterne er udvalgt ud fra inferens metoden, hvilket vil sige at en lille population

anvendes til at udtale sig om totalpopulationen. Vi har foretaget en systematisk udvælgelse

ved at udsende 4 spørgeskemaer, svarende til 20 % af totalpopulationen11.

Distributionen af spørgeskemaerne er sket via mail gennem en kontaktperson12 med kend-

skab til ventureselskaberne som medlem af DVCA13, for at sikre at respondenterne har et

indgående kendskab til softwareudviklingsbranchen.

Baseret på tidligere erfaringer med udsendelse af spørgeskemaer har vi konstateret, at

denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig for at optimere besvarelsesprocenten.

6.2.2 Pengeinstitutter

I Danmark er der 148 pengeinstitutter14, som er gruppeinddelt i fire kategorier fordelt på

størrelsen af arbejdskapital15. Da pengeinstitutternes størrelse og porteføljesammensætning

er meget forskellig institutterne imellem, har vi valgt at tage udgangspunkt i en stratifice-

ret disproportional udvælgelse i forbindelse med valg af respondenter.

Vi har dog været nødsaget til at foretage en væsentlig modificering af teorien for at sikre,

at de udvalgte respondenter har engagementer med selskaber i softwareudviklingsbran-

chen, hvilket har resulteret ud i en selektiv udvælgelse af de tre største pengeinstitutter i

Danmark.

Vi har herefter udvalgt tre interviewpersoner fra de forskellige pengeinstitutter ud fra stil-

lingsbetegnelse ”kreditansvarlig/kreditchef”, da vi ønskede pengeinstitutternes overordne-

de holdning til en række spørgsmål. Spørgsmålene er senere behandlet, hvorfor der henvi-

ses hertil for en uddybning af indholdet.

Interviewet er foretaget som et standardiseret personligt interview, hvor vi telefonisk har

præsenteret spørgsmålene i det forinden udarbejdede spørgeskema for de udvalgte re-

spondenter i samme rækkefølge og med samme svarmuligheder.

Ved at anvende lukkede spørgsmål har vi opnået en standardiseret besvarelse, hvilket gør

svarene sammenlignelige og anvendelige i relation til den analyse interviewene indgår i.

Spørgeskemaerne til både ventureselskaberne og pengeinstitutterne fremgår af afhand-

lings bilag.

6.3 Opgavestruktur

For at give læseren et overblik over afhandlingens indhold har vi udarbejdet modellen ne-
denfor, som angiver afhandlingens struktur:

11 Andersen, IB (2008), ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, Forlaget Samfundslitte-
ratur
12 Formand for DVCA’s analyseudvalg og statsautoriseret revisor Niels Henrik B. Mikkelsen
13 DVCA er foreningen for danske ventureselskaber og kapitalfinde
14 Pengeinstitutter, filialer og ansatte i tal (17. august 2010), Finansrådet
15 De største pengeinstitutter (12. oktober 2010), Finansrådet
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Figur 1, kilde: Egen tilvirkning

Indledning og problemformulering:

Afsnittet indeholder indledning og problemformulering til afhandlingen. Heraf fremgår

problemafgrænsningen for opgavebesvarelsen samt en række oplysninger om, hvordan af-

handlingen er struktureret og udarbejdet.

Generelt om softwarebranchen, omhandlede selskaber og typiske træk for disse

Afsnittet indeholder en kort beskrivelse af den del af softwarebranchen, som afhandlingen

beskæftiger sig med. Herudover indeholder afsnittet en beskrivelse af hvilke selskaber, der

indgår i undersøgelsen samt en generel sammenligning af typiske træk for selskaber i

branchen.
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IFRS for SME

Afsnittet indeholder en gennemgang af tilblivelsen af standarden IFRS for SME, herunder

en beskrivelse af målgruppen. Herudover indeholder afsnittet en beskrivelse af ændringer

fra udkastet til den endelige standard, samt bevæggrundene for ændringerne.

Behandling af relevante regnskabsposter efter IFRS for SME, fuld IFRS og års-

regnskabsloven

Afsnittet indeholder en beskrivelse af behandlingen af regnskabsposterne immaterielle

anlægsaktiver og omsætning, efter de tre begrebsrammer.

Afsnittet er opbygget således, at behandlingen tager afsæt i målgruppens kendskab til

begrebsrammerne. Således er begrebsrammen IFRS for SME behandlet på en mere dybde-

gående vis, da denne standard er ny, og det ikke forventes at målgruppen har kendskab

hertil.

Begrebsrammen fuld IFRS er behandlet med henvisning til IFRS for SME, såfremt reglerne

er identiske. Såfremt fuld IFRS giver mulighed for alternative behandlinger, er disse med-

taget.

Endeligt er begrebsrammen årsregnskabsloven behandlet med henvisning til de to foregå-

ende beskrivelser, såfremt årsregnskabsloven måtte henvise hertil. Da målgruppen allerede

aflægger årsregnskaber efter denne begrebsramme, forudsættes et vist kendskab hertil,

hvorfor den teoretiske behandling er tilpasset dette kendskab.

IFRS for SME kontra øvrige begrebsrammer

Afsnittet indeholder en sammenholdelse af behandlingen efter IFRS for SME med behand-

lingen efter fuld IFRS og årsregnskabsloven. Afsnittet er opbygget i skemaform således, at

dette giver et overordnet overblik over begrebsrammernes behandling af relevante poster.

Aflæggelse af årsregnskaber i softwareudviklingsbranchen i praksis

Afsnittet indeholder en analyse af årsregnskaber aflagt af selskaber i softwareudviklings-

branchen i Danmark. I afsnittet er det vurderet, hvorvidt selskaberne overholder reglerne

efter årsregnskabsloven, med henblik på at vurdere hvorvidt branchen er gearet til en

overgang til IFRS for SME.

Herudover indeholder afsnittet en konsekvensanalyse af, såfremt årsregnskabets væsent-

ligste poster indregnedes og måltes efter standarden IFRS for SME, herunder effekten på

primobalancen ved første regnskabsaflæggelse. Endvidere indeholder afsnittet en eksem-

plificering i form af scenarier for omsætningsindregning med henblik på vurderingen af,

om, standarden indeholder tilstrækkelig vejledning for behandlingen af omsætningsindreg-

ning.
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Interessenternes informationsbehov

Afsnittet indeholder en analyse og vurdering af interessenternes informationsbehov fra

årsregnskabet. Der er i afsnittet fokuseret på investors vurdering af årsregnskabet, i forhold

til den anvendte begrebsramme, ligesom det er undersøgt, om årsregnskabet er væsentligt

for denne. Herudover er pengeinstitutternes informationsbehov vurderet i forhold til an-

vendt begrebsramme og deraf afledte konsekvenser.

Afsnittet indeholder en komparativ analyse mellem overgangen til IFRS for SME og de for-

hold, som interessenterne lægger vægt på.

Cost/benefit ved udarbejdelse af årsregnskab efter IFRS for SME

Afsnittet indeholder en vurdering af fordele og ulemper for selskaber i den danske soft-

wareudviklingsbranche i forhold til valg af regnskabsmæssig begrebsramme. I afsnittet

fokuseres både på fordele og ulemper i forhold til selskabets interessenter, overvejelser

ledelsen bør gøre sig ved valg af begrebsramme samt den økonomiske betydning for sel-

skabet.

Konklusion og perspektivering

Hvert hovedområde er afsluttet af en delkonklusion, hvori afsnittets væsentligste elementer

er fremhævet.

Hovedkonklusionen er således en overordnet besvarelse af problemformuleringen.

Perspektiveringen indeholder vores vurdering af, hvorvidt IFRS for SME er anvendelig for

softwareudviklingsselskaberne, og indeholder i øvrigt en subjektiv vurdering af begrebs-

rammen.
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7.0 BRANCHEBESKRIVELSE

7.1 Softwarebranchen generelt og forretningsmodel

Softwarebranchen er en relativt ny branche i Danmark, som startede i 1970’erne, hvor

Regnecentralen var den eneste egentlige softwareudvikler. Gennem 1980’erne tog bran-

chen for alvor form, i og med flere iværksættere begyndte at udvikle mere generel software

til virksomheder, og det var således starten på softwarebranchen, som vi kender den i dag.

Softwarebranchen i Danmark består af ca. 830 selskaber og beskæftiger ca. 30.000 ansatte16

fordelt på 13 forskellige branchekoder. Branchen spænder således fra udviklere til forhand-

lere, hvorfor forretningsområdet inden for branchen er meget forskelligt.

I nærværende afhandling har vi valgt at fokusere på branchebetegnelsen ”anden udgivelse

af software”, som omfatter softwareudviklere, det vil sige selskaber hvis formål er at udvik-

le og implementere software.

Antallet af aktører i branchen ”anden udgivelse af software” har siden 2000 været stigende,

og antallet af selskaber er i perioden steget til ca. det dobbelte17.

Inden for denne branchebetegnelse er der registreret 292 selskaber18, som består af få store

udbydere, herunder Microsoft Danmark A/S og Maconomy A/S. De øvrige selskaber er for-

trinsvis små og mellemstore selskaber, som aflægger deres årsregnskab efter årsregnskabs-

loven.

Selskabernes tilblivelse er naturligvis meget forskellig, men oftest starter selskaberne, med

at en eller flere iværksættere forsøger et bestemt forretningsgrundlag på baggrund af en

idé. Inden for udviklingsbranchen er iværksætterne ofte udviklere, som gennem deres ar-

bejde har opdaget potentialet inden for en bestemt idé.

I og med iværksætterne ofte selv er udviklere eller på anden måde har et indgående kend-

skab til programmering, gør dette at produktudviklingsfasen ofte er en kortere periode end

for eksempel biotekselskaber, som oftest først lancerer produkter efter en 10-12 årlig udvik-

lingsperiode19.

For softwareselskaberne kan forretningsmodellen tage sig ud på flere forskellige måder, alt

efter hvordan forretningsstrukturen er sammensat. Nogle selskaber satser på at udvikle et

program, som kan afsættes direkte til kunderne uden at dette medfører yderligere tilpas-

ning. Disse selskaber vil ofte være spiludviklere og operativudviklere som eksempelvis Mi-

crosoft.

16 Mikkelsen, Niels Henrik B. m.fl.(18. december 2009), ”Analyse af økonomisk situation for softwarebranchen”, PwC
17 Bilag 2, regnskabsstatistik for branchekode 58002
18 Bilag 1, antal selskaber inden for ”anden udgivelse af software”
19 Spork, Ulrik (2008), ”Venturakapital i Danmark – hvor går jeg hen?”, Vækstfonden
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Andre selskaber har valgt en anden model, som primært består af at udvikle en grundplat-

form, som så derefter skræddersys til kundernes individuelle behov. Vurderet ud fra en

række udviklingsselskabers forretningsbeskrivelse er det vores opfattelse, at størsteparten

af de danske udviklingsselskaber arbejder ud fra denne model, hvorfor vi nedenfor har illu-

streret introduktionscyklussen for et typisk softwareselskab.

Figur 2, kilde: Egen tilvirkning

Selve udviklingen af platformen kan være en længerevarende proces afhængigt af, hvor

omfattende platformen er. Nogle programmer kræver en stor platform for at kunne fungere

sammen med øvrige programmer og hardware, mens andre kræver en forholdsvis lille plat-

form for at kunne fungere. Udviklingsfasen og ikke mindst udviklingsomkostningerne vari-

erer således væsentligt fra selskab til selskab.

Når platformen er færdigudviklet og gennemtestet, er næste skridt ofte at kontrollere, om

platformen nu lever op til kundernes efterspørgsel og behov. Dette vil som oftest ske i sam-

arbejde med en testvirksomhed eller ud fra en konkret kundeforespørgsel. Herefter testes

platformen og tilpasses, således at softwaren fungerer efter hensigten.

Herefter er selskabet klar til at opstarte selve markedsførings- og salgsfasen af produktet.

Selve salget vil ofte udgøre en samlet kontrakt, hvor en kunde køber det færdige program

for en bestemt pris.

Salgstransaktionen kan dog internt for softwareselskaberne bestå af tre dele, såfremt oven-

stående forretningsmodel er anvendt, hvilket er illustreret nedenfor:

Figur 3, kilde: Egen tilvirkning

Da selskaberne som udgangspunkt har en fungerende platform, køber kunderne en rettig-

hed til denne, i form af en licens eller brugsret. Herefter implementeres og tilpasses syste-

met således, at det opfylder de aftalte krav. Endelig vil der efter endt implementering ofte

ske vedligeholdelse af systemet i takt med, at kunderne bliver fortrolige med programmer-

ne og ønsker programmerne udvidede til at dække flere behov, ligesom softwareselskaber-

ne ofte viderebygger programmerne således, at de ikke bliver teknologisk forældede.

Konkret kan en virksomhed eksempelvis have et ønske om et nyt økonomisystem. En løs-

ning på et sådan program kunne eksempelvis være Microsoft Navision C5, som er et meget

anvendt økonomisystem til små og mellemstore virksomheder.
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Et sådan køb vil således bestå af en licens til selve programmet Microsoft Navision C5,

hvorefter programmet tilpasses til kundens behov. Dette kunne eksempelvis være ved at

udbygge programmet således, at det bliver integreret med kundens eksisterende ERP sy-

stem, hvorfor implementeringen vil være denne tilpasning.

Efter endt implementering vil programmet kunne opfylde kundens krav, og salgstransakti-

onen er egentlig afsluttet på dette tidspunkt. Men i takt med at kunden eksempelvis øger

sit forretningsgrundlag, vil der ofte være behov for yderligere vedligehold og service, hvil-

ket indebærer tredje del af transaktionsfasen. Da selskaberne ofte er klar over, at der efter-

følgende kan opstå nye behov, inkluderer aftalerne ofte en form for yderligere tilpasning og

tilkøbsmuligheder – i dette tilfælde kunne det være muligheden for udvidelse af brugerret-

tigheder på platformen, såfremt kundens medarbejderantal øges, opsætning af specifikke

afgangskontroller eller muligheden for tilkøb af et udvidet modul, end det som er inkluderet

i den oprindelige licens. Alternativt kan en serviceaftale bestå af en hotline, som kunden

kan anvende i forbindelse med driftsproblemer og tekniske spørgsmål.

Et særligt karakteristika for branchen er således, at der ofte er opbygget en platform, som

anvendes i forbindelse med salg. Udgifterne hertil vil oftest være aktiveret som en del af de

samlede udviklingsomkostninger. Når der sker et salgstransaktion, er der som illustreret

ovenfor, ingen lagerbevægelser, men i stedet en licens, hvilket betyder at der ikke tilknyt-

ter sig noget vareforbrug til salgstransaktionen.

Ovenstående skitserer kort forretningsmodellen for de selskaber som afhandlingen beskæf-

tiger sig med, og der bliver løbende refereret hertil, når specifikke emner behandles.
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7.2 Udvalgte selskaber

Som anført i metodevalget har vi udvalgt en række selskaber, som vi behandler, samt tager

udgangspunkt i, i dele af afhandlingens analyse.

Nedenfor er de udvalgte selskaber angivet, og der er ligeledes angivet forskellige oplysnin-

ger fra årsregnskaberne. Talinformationerne er udvalgt med udgangspunkt i de poster, som

er væsentlige i den ovenfor beskrevne forretningsmodel. Senere i afhandlingen vil årsregn-

skaberne blive analyseret, hvorfor nedenstående er en kort præsentation af selskaberne.

Selskabsnavn

Resultat før

skat

Balance-

sum

Imm.

aktiver

I % af

bal.sum

Egenka-

pital

I % af

bal.sum

Antal

ansatte

SAXoTECH A/S 6.621 63.318 25.223 39,80% 12.010 19,00% 92

Milestone Sy-
stems A/S 5.487 141.740 74.742 52,70% 85.765 60,50% 181

Mark Informati-
on A/S 2.140 36.959 10.666 28,90% 12.405 33,60% 36

CapaSystems
A/S 12.968 50.740 10.611 20,90% 29.822 58,80% 47

Alle beløb er i TDKK
Tabel 1, kilde: Egen tilvirkning

Af ovenstående tabel fremgår det, at der er flere generelle fællestræk for de udvalgte sel-
skaber.

Resultatmæssigt har alle selskaberne et positivt resultat, hvilket vi dog ikke nødvendigvis
kan udlede noget af, idet forretningsaktiviteterne er forskellige.

Sammenholdes balanceposterne, fremkommer der en forventelig sammenhæng, i og med

alle selskaberne er kendetegnet ved at have aktiveret immaterielle anlægsaktiver, hvilket

blandt andet inkluderer udviklingsomkostninger. Størrelsesmæssigt udgør de immaterielle

anlægsaktiver en væsentlig andel af den samlede balancesum.

Egenkapitalens størrelse i forhold til den samlede balancesum er ligeledes et fællestræk og

udgør således en relativ stor andel af selskabernes balancesum. Netop egenkapitalens stør-

relse er interessant i forhold til interessenterne, da den kan udtrykke noget om investor-

sammensætningen, som vi senere belyser.
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7.3 Udvalgte regnskabsposter

I foregående afsnit blev det belyst, at alle de udvalgte selskaber har en relativt stor andel af

immaterielle anlægsaktiver i forhold til den samlede balancesum, i hvert fald sammenholdt

med normale produktions- og servicevirksomheder.

Årsagen til denne koncentrering er, at selskaberne selv udvikler de produkter og løsninger,

som de afsætter, hvorfor især udviklingsomkostningerne udgør en relativ stor andel, hvilket

ligeledes er i overensstemmelse med selskabernes forretningsmodel.

Oftest vil immaterielle anlægsaktiver være: udviklingsprojekter, IT-software, erhvervede

rettigheder, erhvervede patenter og varemærker og endeligt goodwill. De forskellige kate-

gorier er underlagt forskellige regnskabsmæssige behandlinger, hvorfor vi efterfølgende vil

se nærmere på sammensætningen i selskaberne. I opgørelsen er der taget udgangspunkt i

årsregnskabslovens skemakrav20.

Nedenstående opgørelse viser, hvordan de immaterielle anlægsaktiver sammensættes i de

udvalgte selskaber:

Selskabsnavn

Færdiggjorte ud-

viklingsprojekter

Erhvervet soft-

ware, licenser

mv. Goodwill

Udviklings

projekter

under opfør-

sel I alt

SAXoTECH A/S 22.641 2.582 0 0 25.223

Milestone Systems A/S 55.655 170 0 18.917 74.742

Mark Information A/S 7.533 1.801 1.000 0 10.334

CapaSystems A/S 6.363 0 0 3.849 10.212

Alle beløb er i TDKK
Tabel 2, kilde: Egen tilvirkning

Ud fra sammensætningen ses det, at selskaberne i overvejende grad har aktiveret udvik-

lingsomkostninger, hvilket indgår i kategorierne ”færdiggjorte udviklingsprojekter” og ”ud-

viklingsprojekter under opførsel” hvortil indregningsbestemmelserne er komplicerede i

forhold til for eksempel erhvervet software.

På baggrund af ovenstående fordeling sammenholdt med forretningsmodellen er det klart

at de immaterielle anlægsaktiver (færdiggjorte/igangværende udviklingsprojekter og er-

hvervet software) samt indregning og måling heraf er et meget væsentligt element i bran-

chen, og vi vil derfor fokusere herpå i den efterfølgende analyse i forhold til de forskellige

begrebsrammer. Da goodwill udgør en meget begrænset andel af de immaterielle anlægs-

aktiver, har vi valgt ikke at behandle dette.

20 Årsregnskabsloven – bilag 1, 2. skema for balance i beretningsform (regnskabsklasse B, C og D)
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I forhold til selskabernes evne til at generere omsætning er dette ligeledes en regnskabs-

post, som vi vil behandle. Flere af de ovenstående selskaber har valgt ikke at præsentere

omsætningen i årsrapporten21, hvorfor en taloversigt ikke synes relevant.

Årsagen, til at vi har valgt at medtage indregningen af omsætning som et fokusområde, er,

at omsætningen ofte fungerer som en indikator som anvendes i forbindelsen med kapital-

fremskaffelse, og derved udgør en del af den værdiansættelsen investorerne foretager i for-

bindelse med overvejelserne omkring investeringen i selskaberne22.

Herudover er den regnskabsmæssige behandling interessant, da selskaberne sælger meget

specifikke produkter, som ikke nødvendigvis følger de ”almindelige” indregningskriterier.

Dette fremgår endvidere af en række af det europæiske fondsråds (CESR) afgørelser på om-

sætningsområdet, som i flere tilfælde er baseret på softwareudviklingsselskaber, og disses

fejlagtige indregning af omsætningen23.

Som det fremgår af den tidligere illustration af salgstransaktionen, består den af tre led,

som regnskabsmæssigt behandles separat, i og med omsætningen udgør en sammensat

kontrakt af flere elementer. Grundet de separate behandlinger er det yderst vigtigt for sel-

skaberne at have fokus på dette forhold ved omsætningsindregningen, da en forkert ind-

regning vil kunne betyde, at de løbende rapporteringer og generelle styringsværktøjer bli-

ver upålidelige. Ligeledes kan selskaberne risikere, at årsregnskabet ikke opfylder kravene

hertil.

Vi vil således med udgangspunkt i selskabernes regnskabspraksis analysere, om praksis er

i overensstemmelse med den nuværende aflæggelse efter årsregnskabsloven, samt med

udgangspunkt i ovenfor beskrevne forretningsmodel undersøge om, der er forskel på ind-

regningsbestemmelserne efter de forskellige begrebsrammer.

Analysen vil derfor behandle den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsak-

tiver med særligt fokus på udviklingsprojekter og erhvervet software samt indregning af

omsætning.

7.4 Branchens interessenter

Interessenterne til selskabernes årsrapporter er ligeledes belyst, for at analysere hvem sel-

skaberne som udgangspunkt adresserer deres årsrapport til. Interessenterne kan som ud-

gangspunkt være alle eksterne interessenter, men med udgangspunkt i selskabernes for-

retningsmodel har vi fundet det særligt interessant, at se på hvordan selskabernes passiv-

side er sammensat, da udviklingsomkostningerne ikke nødvendigvis er finansieret gennem

driften. Vi har derfor valgt at fokusere på interessenterne: investorer og pengeinstitutter.

21 Hvilket er i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32
22 Rasmussen, Teddy Knud, Regnestykke med ubekendte (18. oktober 2010), Børsen
23 EECS/1209-05 Revenue Recognition, 7th Extract from EECS’s Database of Enforcement, 15 December 2009, CESR/09-1134,
Committee of European Securities Regulators og EECS/0610-07 Revenue Recognition, 8th Extract from EECS’s Database of En-
forcement, (13. juli 2010), CESR/10-834, Committee of European Securities Regulators
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Nedenstående oversigt viser selskabernes passiv sammensætning med fokus på sammen-

sætningen mellem egenkapital kontra fremmedkapital. De øvrige passivposter er således

sammenlagt i et beløb. De øvrige passivposter dækker primært over, anden gæld, kreditorer

og hensatte forpligtelser.

Herudover viser oversigten, hvordan investorkredsen er sammensat:

Selskabsnavn

Egenka-

pital

Gæld til

kreditinsti-

tutter

Øvrige

gælds-

poster

Ejerforhold, aktionær med mere end 5% ejer-

skab

SAXoTECH A/S 12.010 4.093 47.215 Sampension KP Livsforsikring A/S, Danmark, 20,40%

NOVI A/S, Danmark, >5%

Nordic Venture Partners K/S, Danmark, >5%

Erhvervsinvest Nord A/S, Danmark, 10,92%

Milestone Sy-
stems A/S 85.765 253 55.722 John Sergio Blem, Danmark, >5%

Henrik Friborg Jacobsen, Danmark, >5%

Paolo Blem, Danmark, >5%

Michael Brogaard Munkemose, Danmark, >5%

Mark Informati-
on A/S 12.405 14.832 9.722

Hantoc ApS, Danmark, 70% - gnm. Mark Information
Holding A/S
Mi Management ApS, Danmark, 30% - gnm. Mark
Information Holding A/S

CapaSystems
A/S 29.822 6.978 13.940 PBH 26.207 ApS, >5%

PBH 26.205 ApS, >5%

Sefia Holding ApS, >5%

Alle beløb er i TDKK
Tabel 3, kilde: Egen tilvirkning

Med undtagelse af årsrapporten fra Mark Information A/S, har alle selskaberne en egenka-

pital der er højere end fremmedfinansieringen via pengeinstitutter, hvilket er bemærkel-

sesværdigt. Dette kan således betyde at selskaberne vælger at finansiere sig via kapital-

indskud frem for via et pengeinstitut.

Af ejerforholdene fremgår det, at flere af investorerne er fonde og ventureselskaber, hvilket

indikerer, at disse investorer har en særlig interesse for softwarebranchen. Ligeledes kan

det være en indikator på, at selskaberne i branchen har svært ved at skaffe kapital gennem

pengeinstitutterne, hvorfor egenfinansiering er den eneste mulighed for kapitalfrembrin-

gelse.

Vi har i vores undersøgelser analyseret, hvilke fokusområder investorerne og pengeinstitut-

terne har ved deres vurdering af selskaberne for derigennem at kunne belyse, om en anden

begrebsramme end den nuværende kunne være en mulighed for selskaberne, og hvad en

eventuel aflæggelse efter en anden begrebsramme kan medføre for selskaberne.
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De kommende afsnit indeholder en gennemgang af begrebsrammerne IFRS for SME, fuld

IFRS og årsregnskabsloven, med fokus på behandlingen af regnskabsposterne immaterielle

anlægsaktiver og omsætning.
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8.0 REGNSKABSMÆSSIGE BEGREBSRAMMER

8.1 Generelt om begrebsrammerne

Selskaber i Danmark er som udgangspunkt pligtige til at udarbejde et årsregnskab efter

reglerne i årsregnskabsloven24. Der er herfra visse selskaber, der er undtaget som følge af

størrelse, selskabsform, branche med videre. Disse undtagelsesbestemmelser er ikke nær-

mere uddybet, idet disse ikke er relevante for afhandlingens målgruppe.

Der findes dog en undtagelsesbestemmelse25, som har særlig relevans for afhandlingen.

Selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS

land, er pligtige til at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med de internationale

regnskabsstandarder (IFRS), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse

af internationale regnskabsstandarder. IFRS er i øvrigt den eneste internationale begrebs-

ramme indenfor EU.

Det fremgår endvidere af årsregnskabsloven, at selskaber frivilligt kan vælge at anvende

IFRS ved aflæggelse af deres årsregnskab26.

Således er der i Danmark på nuværende tidspunkt valgfrihed om, hvorvidt selskaberne øn-

sker at anvende årsregnskabsloven eller IFRS begrebsrammen. Det bemærkes i forlængelse

heraf, at det ikke er muligt for selskaberne at vælge at anvende en del af hvert regelsæt.

Regelsættet, der anvendes, skal anvendes fuldt27, således at der enten aflægges årsregn-

skab efter årsregnskabsloven eller efter IFRS.

Den danske årsregnskabslov er bygget op på en sådan vis, at den skelner mellem selska-

bernes størrelse via byggeklodsmodellen, således at oplysningskrav og årsrapportens om-

fang bliver større, jo større en virksomhed der er tale om.

Byggeklodsmodellen er opbygget med en trinvis stigning fordelt på regnskabsklasserne A,

B, C og D. Regnskabsklasse A gælder kun for virksomheder drevet i personlig regi, og

regnskabsklasse D gælder kun for statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber. I

henhold til vores afgrænsning er disse to klasser ikke behandlet.

Regnskabsklasse B dækker de mindre selskaber, og regnskabsklasse C er opdelt i to kate-

gorier, nemlig mellemstore og store selskaber. Skellet mellem de to kategorier i regnskabs-

klasse C er af stor betydning for selskaberne, da regnskabsklasse mellem C til forveksling

minder om regnskabsklasse B, mens store C er pålagt flere indregnings- og oplysningskrav.

Årsregnskabsloven er konstrueret på en sådan måde, at det er tilladt at anvende reglerne

fra en højere regnskabsklasse, såfremt dette fremmer det retvisende billede af årsregnska-

bet. Et sådan valg gælder ikke hele regnskabsklassen, men kan vælges for enkelte be-

24 ÅRL § 1
25 ÅRL § 137, stk. 2
26 ÅRL § 137, stk. 1
27 Vejledning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1329 af 14. december 2005 - Bekendtgørelse om anvendelse af
internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS bekendtgørelsen)
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stemmelser, for eksempel indregning af IPO tillæg på egenfremstillede immaterielle aktiver.

Vælges dette skal selskaberne være opmærksom på, at valget af en højere regnskabsklasse

for en enkelt post medfører, at samtlige krav til postens indregning, måling, præsentation

og oplysninger skal anvendes.

Såfremt selskabet har benyttet sig af denne mulighed, skal dette ligeledes fremgå af an-

vendt regnskabspraksis, med en angivelse af hvilken regnskabsklasse der er anvendt.

Et sådan skel findes ikke i IFRS, som i omfang er betydeligt mere omfangsrigt, end et års-

regnskab aflagt efter årsregnskabsloven, idet oplysningskravene er betydeligt flere.

Da oplysningskravene i henhold til IFRS er mange, kan denne begrebsramme synes byrde-

fuld for de små og mellemstore selskaber, for hvem det jo heller ikke er et krav at anvende

denne standard.

IASB, som udarbejder de internationale regnskabsstandarder, har som følge heraf, siden

2003 arbejdet med at udvikle en international regnskabsstandard, lettere tilgængelig for de

små og mellemstore selskaber. Dette arbejde udmøntede sig i februar 2007 i et udkast til en

ny standard – IFRS for SME. Standarden var herefter i høring hos relevante interesseorga-

nisationer, og i juli 2009 forelå den endelige standard.
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8.2 Baggrund for standarden IFRS for SME

Standarden har som nævnt ovenfor været længe undervejs før at IASB i 2009 offentliggjorde

det endelige resultat af arbejderne. Forud for offentliggørelsen af standarden lå en række

overvejelser og afvejninger af behov, som standarden skulle tilfredsstille.

Det væsentligste punkt var, at fuld IFRS ikke vurderes passende til SME selskaberne, idet

fuld IFRS primært er udarbejdet, således at denne lever op til kravene og det informations-

behov, som det børsnoterede marked har.

Den fulde IFRS begrebsramme indeholder således oplysninger, som ikke vurderes relevante

for selskaberne i SME segmentet og disses interessenter. Det var således, ved IASB’s ud-

arbejdelse af standarden, målet at have et større fokus på, hvilket informationsbehov der

var passende for brugerne til årsregnskaberne i SME segmentet. Således valgte IASB at

have fokus på den mere kortsigtede likviditet, soliditet og cash-flows28.

Ved udviklingen af den nye standard har fokus fra IASB’s side således været en forenkling

af den fulde IFRS. IASB har således søgt at29:

 Kun medtage den simpleste metode, hvor fuld IFRS indeholder flere valgmuligheder

 Fravælge emner som ikke er vurderet relevante for SME virksomhederne

 Forenklet metoderne for indregning og måling

 Medtage færre oplysningskrav

 Skrive standarden i et mere enkelt sprog

Tanken bag IFRS for SME standarden var endvidere at ensarte regnskabsaflæggelserne på

tværs af IASB’s medlemslande. I de fleste lande er selskaberne i forvejen pålagt at aflægge

et årsregnskab i overensstemmelse med lokal GAAP30, hvorfor en ensartning af regnskabs-

aflæggelsen i medlemslandene er et af målene med den nye standard.

Som følge af at markederne er blevet mere og mere globale, har flere interessenter til års-

regnskaberne udtrykt et ønske om ensartning, hvilket vil gøre sammenligning væsentligt

nemmere. Både banker, kreditorer, kreditvurderingsbureauer, udenlandske investorer har

udtrykt et behov for en sådan standard, således at årsregnskabet får en ”internationalt for-

ståelig karakter”, som ligeledes har en høj kvalitet og i øvrigt er udarbejdet efter samme

metode som fuld IFRS, dog under iagttagelse af at standarden ikke skal være ligeså byrde-

fuld som fuld IFRS

Herudover mente man fra IASB’s side, at det at udvikle en fælles standard på sigt ville bli-

ve omkostningsbesparende for medlemslandene, idet disse nu ikke længere er tvunget til

at vedligeholde egne regnskabslove, som følge af udviklingen i fuld IFRS.

28 SME full project summery, pkt. 6 (1. juni 2009), IASB
29 SME full project summery, pkt. 32 (1. juni 2009), IASB
30 Generally accepted accounting principles
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8.3 Standardens implementering

Standarden blev som tidligere nævnt vedtaget i IASB i juni måned 2009 og herefter publi-

ceret. Dog må de danske selskaber endnu ikke udarbejde årsregnskaber i overensstemmel-

se med standarden, idet dette kræver implementering i dansk lov, da standarden ikke lige-

som fuld IFRS er omfattet af et EU-direktiv.

Således skal EU-kommissionen først beslutte, hvorvidt det skal være muligt for EU med-

lemsstaterne at anvende standarden, hvorefter det er op til den danske lovgiver at beslutte,

hvorvidt der skal være mulighed herfor i Danmark.

I høringsfasen til udkastet blev afgivet to høringssvar fra Danmark fra henholdsvis FSR31 og

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen32. Opsummerende kan siges, at begge var positivt stillet

overfor standarden. Efterfølgende har EU-kommisionen i spørgeskemaform ligeledes holdt

høring omkring standarden. I dette tilfælde blev modtaget fem svar33 fra danske organisati-

oner, som alle svarede positivt til, hvorvidt standarden er passende til brug i EU.

Fælles for alle de afgivne høringssvar er, at man ikke ønsker at gøre IFRS for SME til et

krav, men en mulighed for de selskaber der ønsker at anvende denne, ligesom alle organi-

sationer mener, at anvendeligheden af standarden afhænger mere af selskabernes perspek-

tiver/business plans end af deres størrelse.

På baggrund af ovenfor anførte er det vores opfattelse, at der er en reel sandsynlighed for,

at standarden implementeres som en valgfri mulighed for alle selskaber i Danmark.

Anvendelsen af SME standarden vurderes at kunne have særlig relevans for de selskaber,

som med deres årsregnskab ønsker at henvende sig til en mere international interessent-

skare, end det er tilfældet med selskaber, der på nuværende tidspunkt aflægger årsregn-

skabet efter årsregnskabsloven.

Softwareudviklingsbranchen er en af de brancher, hvor interessen fra udenlandske investo-

rer tidligere har været stor, både gennem ventureinvesteringer og fuldstændige opkøb.

Ligeledes agerer selskaberne i branchen ofte på det globale marked og har derfor en række

udenlandske samarbejdspartnere, kunder og leverandører, som ligeledes kan have interes-

se for selskabernes årsregnskab.

Derfor vurderes en international regnskabsstandard, tilpasset SME selskabernes størrelse,

at have softwareudviklingsselskabernes interesse, både når internationale investorer er

involverede, eller man ønsker at tiltrække udenlandske investorer hertil. Ligeledes vurderes

det, at såfremt selskaberne har mange udenlandske interessenter, vil disse opnå en højere

informationsværdi fra selskabernes årsregnskaber, aflagt efter SME standarden, hvilket vil

kunne give selskaberne større muligheder på de globale markeder, ligesom det vil reducere

de omkostninger udenlandske investorer på nuværende tidspunkt har ved indregning af

kapitalandele for selskaber som aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven.

31 Comment letter 116
32 Comment letter 127
33 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FSR, FRR, DI og Danmarks Rederiforening
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8.4 Målgruppen for standarden

Målgruppen for SME-standarden er defineret i standardens første afsnit 1.1, som: ”IFRS for

SME er tiltænkt små og mellemstore virksomheder”. Små og mellemstore virksomheder

uddybes endvidere i standarden som virksomheder der34:

 Ikke har særlig offentlig interesse

 Offentliggør årsregnskabet til brug for eksterne brugere

Det uddybes endvidere i standarden, at selskaber der ikke har særlig offentlig interesse, er

selskaber, hvis gælds- eller egenkapitalinstrumenter ikke handles på en offentlig markeds-

plads, eller er i gang med at blive optaget til handel på en sådan markedsplads.

Herudover fastslår standarden, at selskaber, der disponerer aktiver for andre, ligeledes har

offentlig interesse, og således heller ikke er målgruppe for standarden, Dette er eksempel-

vis banker, forsikringsselskaber og pensionskasser.

Bevæggrunden fra IASB’s side for at holde disse selskaber ude af målgruppen for SME-

standarden er, at disse formentlig i forvejen aflægger årsrapport efter fuld IFRS35.

IASB har endvidere uddybet begrebet eksterne brugere, i basis for conclusions. I dette

fremgår det, at eksterne brugere primært vil være:

 Aktionærer i SME selskaberne der ikke selv leder selskabet

 Banker der låner penge til SME selskaber

 Leverandører der sælger til SME selskaber og yder kredit hertil

 Kreditvurderingsbureauer der anvender regnskabet til at vurdere SME’er efter, og

andre der anvender regnskabet til samme formål.

 Kunder der bruger regnskabet til at vurdere, hvorvidt man ønsker at handle med

SME selskabet.

IASB har ikke valgt at fastsætte størrelseskriterier for hvornår et selskab falder indenfor

SME’s målgruppe, som vi ellers kender fra den danske årsregnskabslov. Dette skyldes, at

standarden muligvis skal implementeres i over 100 lande36, og IASB konkluderede således,

at det må være op til det enkelte medlemsland at fastsætte eventuelle objektiverede græn-

ser.

SME standarden er i henhold til basis for conclusions designet til selskabet, uden særlig

offentlig interesse og som offentliggør regnskabet til eksterne brugere ikke på baggrund af

størrelse.

Derfor er det ligeledes IASB’s holdning, at selv de helt små ”micro-selskaber” vil være i

stand til at anvende denne standard under hensyntagen til, at disse ligeledes aflægger års-

regnskab med selvsamme formål som de, som er standardens målgruppe.

34 IFRS for SMEs, 1.2 (juli 2009), IASB
35 IFRS for SMEs - Basis for conclutions, nr. 59 (juli 2009), IASB
36 IFRS for SMEs - Basis for conclutions, nr. 69 (juli 2009), IASB
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Således har IASB lagt op til en meget bred målgruppe, og det er ligeledes vores vurdering,

at en væsentlig del af de danske selskaber, der i dag aflægger deres årsregnskab efter års-

regnskabsloven, vil falde ind under målgruppen.

8.5 Overordnet indhold af standarden

Den endelige standard, som IASB udarbejdede og offentliggjorde i juli 2009, indeholder 231

sider opdelt på samme vis som fuld IFRS, som til sammenligning er 3.070 sider lang.

Standarden er opbygget på en sådan vis, at denne kan stå alene. Det vil sige, at denne

indeholder egen begrebsramme, definitioner af regnskabets poster, indregningskriterier,

krav til præsentation med mere.

Opbygningen af standarden er således, at målgruppen for standarden først er defineret,

hvorefter generelle principper for udarbejdelse af et årsregnskab efter standarden præsen-

teres. Disse er gengivet nedenfor, dog uden at være uddybende forklaret under hensynta-

gen til afhandlingens målgruppe.

Således defineres det generelle mål for årsregnskaber udarbejdet efter standarden som: ”at

give information om den finansielle stilling, resultat, samt cash flows for virksomheden

som er anvendelig til at træffe økonomiske beslutninger på baggrund af, for en stor kreds af

brugere, som ikke har adgang til specifikke økonomiske opgørelser til deres behov”37.

Herudover viser årsregnskabet også ledelsens evne til at forvalte virksomhedens midler38.

Den finansielle stilling, som årsregnskabet skal give information omkring, uddybes endvi-

dere i standarden, som virksomhedens aktiver, passiver samt egenkapital39, altså virksom-

hedens balance.

Resultatet, som der ligeledes gives information omkring, omfatter indtægter og omkostnin-

ger, samt gevinster og tab, altså totalindkomstopgørelsen40. Standarden giver mulighed for

opstilling af resultatopgørelsen dels som en totalindkomstopgørelse, eller som to opgørel-

ser, hvor totalindkomstopgørelsen er separat fra resultatopgørelsen41. Ligeledes giver stan-

darden mulighed for at præsentere sine omkostninger efter art eller funktion42, som vi ken-

der det fra årsregnskabsloven43.

De generelle definitioner af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger er givet i stan-

darden og svarer i substansen til definitionerne i henholdsvis IFRS og årsregnskabsloven,

hvorfor disse definitioner ikke er yderligere uddybet i afhandlingen.

37 IFRS for SMEs, 2.2 (juli 2009), IASB
38 IFRS for SMEs, 2.3 (juli 2009), IASB
39 IFRS for SMEs, 2,15 (juli 2009), IASB
40 IFRS for SMEs, 2.23 (juli 2009), IASB
41 IFRS for SMEs, 5.2 (juli 2009), IASB
42 IFRS for SMEs, 5.11 (juli 2009), IASB
43 Årsregnskabslovens bilag 2, skemaer for balancer og resultatopgørelser
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Standarden opstiller nogle generelle grundlæggende forudsætninger for informationerne,

som gives i årsregnskabet. Denne form for grundlæggende forudsætninger kendes fra såvel

IFRS44 som fra årsregnskabsloven45.

De grundlæggende forudsætninger for at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse

med IFRS for SME standarden er, at informationerne som gives i regnskabet, skal være46:

 Forståelige

 Relevante

 Væsentlige

 Pålidelige

 Substans frem for form

 Forsigtige

 Fuldstændige

 Sammenlignelige

 Aktuelle

 Afbalanceret mellem cost/benefit

Herudover skal ledelsen ved aflæggelse af årsregnskabet tage stilling til, hvorvidt virksom-

heden kan forventes at fortsætte som going concern i mindst 12 måneder fra balanceda-

gen. Såfremt det er ledelsens vurdering, at der er væsentlige usikkerheder omkring virk-

somhedens evne til at fortsætte som going concern, skal der gives informationer omkring

usikkerhederne, og såfremt det er ledelsens vurdering, at selskabet ikke er going concern,

og ledelsen ikke vælger at aflægge årsregnskabet efter dette princip, skal der redegøres

herfor, ligesom der skal redegøres for bevæggrundene for beslutningen om ikke at anvende

going concern-princippet47.

Et årsregnskab udarbejdet efter standarden vil skulle indeholde følgende elementer, før end

dette er i overensstemmelse med standarden48:

 Totalindkomstopgørelse

 Balance

 Egenkapitalopgørelse

 Pengestrømsopgørelse

 Noter indeholdende blandt andet anvendt regnskabspraksis

Det skal naturligvis i forlængelse af ovenstående, bemærkes, at der ved en eventuel dansk

implementering af standarden kan komme yderligere, specifikke danske krav hertil, som

eksempelvis ledelsesberetningen49 som vi kender det fra fulde IFRS-regnskaber.

44 IFRS Framework
45 ÅRL §§ 11-13
46 IFRS for SMEs, 2.4 – 2.13 (juli 2009), IASB
47 IFRS for SMEs, 3.9 (juli 2009), IASB
48 IFRS for SMEs – Illustrative consolidated financial statements 2010
49 Årsregnskabsloven § 107
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Foruden de ovenfor beskrevne elementer, indeholder standarden ligeledes regulering af

den regnskabsmæssige behandling af en række regnskabsposter. Af poster, som ikke er

reguleret i standarden, men som er reguleret i fuld IFRS, kan nævnes:

 Indtjening pr. aktie

 Delårsrapportering

 Segmentoplysninger

 Behandling af aktiver bestemt for salg

Disse er undladt, idet IASB har vurderet, at dette er emner, som normalt ikke vil forekom-

me i virksomheder, der ikke er børsnoterede. Øvrige emner, som er behandlet i fuld IFRS,

er ligeledes behandlet i SME standarden, om end behandlingen naturligvis ikke er den

samme under hensyntagen til fokuseringen på forenkling fra IASB’s side.

Overordnet kan det dog siges, at SME standarden i højere grad anvender historiske kost-

priser frem for dagsværdimålinger, som er ganske udbredt i den fulde IFRS.

I de tilfælde hvor der stødes på forhold og emner, som ikke er behandlet af standardens

regulering på specifikke områder, henvises der til lignende specifikke områder (eksempel-

vis immaterielle kontra materielle anlægsaktiver), eller standardens generelle begrebsram-

me.

Der er således visse behandlinger af relevante regnskabsposter, som er tilladt efter fuld

IFRS men ikke efter SME standarden. Vi kommer kun ind på forskellene på regnskabspo-

sterne immaterielle anlægsaktiver og omsætning, hvorfor øvrige forskelle ikke er belyst.

SME standarden er som tidligere nævnt udarbejdet som en forenkling af det fulde IFRS

regelsæt. Som følge af den kontinuerlige udvikling i det fulde IFRS regelsæt kan der ligele-

des blive behov for opdatering af SME standarden. Således har IASB givet udtryk for, at

man forventer at opdatere SME standarden, første gang efter denne har været i brug i ca.

et år, og herefter vil IASB søge at foretage en fuldstændig opdatering af standarden ca.

hvert tredje år50.

Som det fremgik i afhandlingens afsnit omkring softwarebranchen, er de mest komplekse

og væsentligste områder for selskaberne heri, henholdsvis behandlingen af indregning,

måling og præsentation af immaterielle anlægsaktiver herunder udviklingsomkostninger

samt omsætning.

Vi har i de efterfølgende afsnit redegjort, for hvorledes disse regnskabsposter defineres,

indregnes og måles efter SME standarden.

50 IFRS for SMEs - basis for conclusions, BC165b (juli 2009), IASB
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9.0 BEHANDLING AF REGNSKABSPOSTER EFTER IFRS FOR SME

9.1 Immaterielle anlægsaktiver

9.1.1 Definition

Immaterielle anlægsaktiver behandles efter SME-standardens section 18. Goodwill og

business combinations har dog sin egen section51 og behandles ikke i afhandlingen.

I henhold til standarden defineres et immaterielt anlægsaktiv52 som et identificerbart, ikke

monetært aktiv, uden fysisk substans. Et aktiv er identificerbart:

1. Når det kan adskilles fra virksomheden, eksempelvis sælges, overføres, udlejes eller

byttes enten alene eller sammen med øvrige aktiver, relaterede kontrakter eller en

forpligtelse eller

2. Når aktivet kan henføres til en kontrakt eller anden juridisk aftale, uanfægtet om

denne kontrakt eller aftale kan overføres eller kan adskilles fra virksomheden

Standarden slår endvidere fast, at finansielle anlægsaktiver og mineralle rettigheder og

ressourcer ikke er immaterielle anlægsaktiver53.

9.1.2 Indregning

Virksomheder må indregne immaterielle anlægsaktiver når, og kun når54:

 Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele fra aktivet vil tilflyde selskabet

 Kostprisen og værdien kan måles pålideligt

 Aktivet ikke er et resultat af internt afholdte omkostninger på et immaterielt projekt

Det bemærkes i forlængelse af ovenstående, at de to første punkter er de generelle indreg-

ningskriterier for aktiver jf. standarden55.

Virksomheden skal vurdere sandsynligheden for hvorvidt, fremtidlige økonomiske fordele

vil tilgå virksomheden og anvende rimelige og dokumenterbare forudsætninger, som re-

præsenterer ledelsens bedste skøn over de økonomiske forudsætninger i aktivets levetid til

denne vurdering. Endvidere er det ledelsens ansvar at vurdere graden af sikkerhed knyttet

til de fremtidlige økonomiske fordele, og der bør lægges størst vægt på ekstern dokumenta-

tion for disse56. Hvis der er tale om et tilkøbt immaterielt anlægsaktiv, er det altid sandsyn-

ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Det tredje kriterium, omkring forbuddet mod aktivering af internt afholdte omkostninger, er

uddybet efterfølgende i afsnit 9.1.6.

51 IFRS for SMEs, 19 (juli 2009), IASB
52 IFRS for SMEs, 18.2 (juli 2009), IASB
53 IFRS for SMEs, 18.3 (juli 2009), IASB
54 IFRS for SMEs, 18.4 (juli 2009), IASB
55 IFRS for SMEs, 2.27 (juli 2009), IASB
56 IFRS for SMEs, 18.5 - 6 (juli 2009), IASB
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9.1.3 Måling

Ved første indregning skal et immaterielt anlægsaktiv måles til kostpris, som omfatter

købsprisen tillagt afgifter og ej refunderbare skatter og fratrukket rabatter57.

Som tillæg til anskaffelsessummen kan desuden tillægges omkostninger der er direkte for-

bundet med forberedelse af aktivet til dets planlagte anvendelse. Dette kan eksempelvis

være interne lønomkostninger og juridisk assistance58. Indregningen af tilknyttede omkost-

ninger ophører når det immaterielle aktiv er i den stand som kræves af ledelsen. Det frem-

går ligeledes af standarden at generelle omkostninger ikke kan aktiveres sammen med ak-

tiver, hvilket blandt andet kan være markedsførings-, uddannelses- og administrationsom-

kostninger59.

Omkostninger, der oprindeligt er udgiftsført, kan ikke efterfølgende indregnes som en del

af anskaffelsessummen60.

9.1.4 Efterfølgende måling

Ved den efterfølgende måling skal immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fra-

drag af ned- og afskrivninger. Afskrivningen på immaterielle aktiver skal ske på systema-

tisk basis over aktivets levetid og skal afspejle værdiforringelsen af aktivet på bedst mulig

vis. Levetiden defineres som den periode, hvori aktivet forventes benyttet.

Såfremt der knytter sig en kontrakt eller lignende til aktivet, vil denne skulle anvendes som

levetid. Hvis virksomheden ikke kan skønne over levetiden, foreskriver standarden, at den-

ne fastsættes til 10 år61. SME standarden giver ikke mulighed for at immaterielle aktiver

måles med ubestemt levetid62.

Afskrivningerne udgiftsføres som udgangspunkt medmindre disse skal aktiveres som en

del af eksempelvis varelagerets værdi som en indirekte produktionsomkostning. Afskriv-

ningerne på aktivet påbegyndes på det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Når afskrivningsgrundlaget opgøres, sker dette med udgangspunkt i den samlede kostpris.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at indregne en restværdi ved opgørelsen af afskriv-

ningsgrundlaget. Der kan dog indregnes en restværdi i nedenstående tilfælde63:

 Der foreligger en forpligtelse fra tredjemand om køb af aktivet ved udgangen af akti-

vets brugstid, eller

 Der foreligger et aktivt marked for aktivet, og

o Restværdien kan opgøres under henvisning til dette marked, og

o Det er sandsynligt, at et sådant marked vil foreligge ved udgangen af akti-

vets brugstid

57 IFRS for SMEs, 18.9 (juli 2009), IASB
58 IFRS for SMEs, 18.10b (juli 2009), IASB
59 IFRS for SMEs, 18.15 (juli 2009), IASB
60 IFRS for SMEs, 18.17 (juli 2009), IASB
61 IFRS for SMEs, 18.20 (juli 2009), IASB
62 IFRS for SMEs, 18.19 (juli 2009), IASB
63 IFRS for SMEs, 18.23 (juli 2009), IASB
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Med udgangspunkt i ovenstående vil det kun i meget sjældne tilfælde være muligt for et

selskab i softwareudviklingsbranchen at opfylde betingelserne, hvorfor vi ikke vil behandle

restværdien yderligere.

Hvis der opstår forhold, som indikerer, at virksomhedens afskrivningsprofil ikke følger vær-

diforringelsen, skal virksomheden revurdere disse forhold og korrigere det som en ændring

af regnskabsmæssige skøn.

Virksomheden kan ikke længere have et immaterielt anlægsaktiv indregnet i balancen, når

virksomheden skiller sig af med dette, eller når der ikke længere tilflyder virksomheden

nogle økonomiske fordele fra dette64.

9.1.5 Impairment/nedskrivning

SME standardens section 27 giver vejledning omkring impairment på immaterielle anlægs-

aktiver. Efter denne skal virksomheden ved hver aflæggelse af årsregnskab vurdere, om der

er nogle indikationer på værdiforringelser af de immaterielle anlægsaktiver65. Hvis den bog-

førte værdi overstiger et immaterielt aktivs genindvindingsværdi, skal der foretages ned-

skrivning til den lavere genindvingsværdi.

Følgende forhold skal overvejes, når det vurderes, om der er sket værdiforringelser66:

Eksterne faktorer

 Er aktivets markedsværdi faldet væsentligt mere end forventet?

 Er der sket væsentlige ændringer i markedet, teknologien, økonomien eller lovgivnin-

gen med negativ effekt for virksomheden, eller forventes dette at ske i nærmeste

fremtid?

 Er markedsrenten, risikotillæg eller andre faktorer med indflydelse på diskonterings-

faktoren ændret væsentlig, således at kapitalværdiberegningen påvirkes negativt?

 Er selskabets nettoaktiver mere værd end selskabet som helhed?

Interne faktorer:

 Er der indikationer på, at aktivet er forældet?

 Er der sket væsentlige ændringer i den sammenhæng aktivet anvendes, eksempelvis

lukning af en afdeling som har negativ effekt på aktivet?

 Er der indikationer i den interne rapportering (resultat og cash-flows) på, at aktivets

ikke genererer det forventede cash-flow?

Hvis virksomheden konstaterer, at der er indikationer på, at der eksisterer et nedskriv-

ningsbehov på et immaterielt anlægsaktiv, skal virksomheden estimere genindvindings-

værdien på det pågældende aktiv67. Identificeres der omvendt ikke noget nedskrivningsbe-

hov, skal virksomheden ikke opgøre genindvindingsværdien.

64 IFRS for SMEs, 18.26 (juli 2009), IASB
65 IFRS for SMEs, 27.7 (juli 2009), IASB
66 IFRS for SMEs, 27.9 (juli 2009), IASB
67 IFRS for SMEs, 27.7 (juli 2009), IASB
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Hvis genindvindingsværdien ikke kan estimeres for en et enkelt immaterielt anlægsaktiv,

opgøres denne for den mindste CGU68, som aktivet tilhører.

Når genindvindingsværdien er estimeret, sammenholdes denne med den bogførte værdi for

at konstatere hvorvidt, der er et nedskrivningsbehov.

Opgørelse af genindvindingsværdi

Genindvindingsværdien opgøres som den højeste af dagsværdien fratrukket salgsomkost-

ninger og selskabets egen nytteværdi (value in use)69.

Dagsværdien fratrukket salgsomkostninger er den værdi, som kan opnås ved et salg på

armslængdevilkår70. Dette kan dokumenteres ved en salgsaftale med en tredjemand eller

ved prisen i det aktive marked, hvis et sådant eksisterer. Herfra trækkes de omkostninger

som er forbundet med at opnå salget.

Selskabets egen nytteværdi er den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige cash-flows,

som aktivet eller CGU’en genererer71. Det vil sige, at virksomheden skal estimere de frem-

tidige cash in- og outflows vedrørende aktivet og tilbagediskontere disse med en passende

diskonteringsrente. I denne diskonteringsrente skal indgå den risikofrie markedsrente,

kapitalens afkastkrav samt et markedsspecifikt risikotillæg.

Den nemmeste måde at estimere og dokumentere fremtidige cash-flows er med udgangs-

punkt i salgsbudgetter, investeringsbudgetter med videre.

SME standarden gør endvidere klart hvilke forhold, der skal tages højde for, og hvilke der

skal holdes ude, når de fremtidige cash in- og outflows skal estimeres. Disse vil vi ikke be-

skrive nærmere.

Når genindvindingsværdien er opgjort, sammenholdes denne med aktivets bogførte værdi,

for at identificere et eventuelt nedskrivningsbehov. Selskabet skal ikke reducere aktivet til

en værdi lavere end72:

1. Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger

2. Nytteværdi (value in use)

3. Nul

Såfremt genindvindingsværdien af aktivet er lavere end den bogførte værdi, nedskrives

aktivet til denne lavere genindvindingsværdi. Nedskrivningen udgiftsføres i totalindkomst-

opgørelsen73. Såfremt der er foretaget nedskrivningstest på en samlet CGU, foretages først

nedskrivning af al goodwill i CGU’en, hvorefter den resterende del af nedskrivningen forde-

les pro rata på de resterende aktiver, der er allokeret til CGU’en74.

68 Cash-generating unit: Den mindste gruppe af identificerbare aktiver som aktivet tilhører og som genererer cash inflows, som i det
store hele er uafhængige af cash inflows fra øvrige aktivgrupper.
69 IFRS for SMEs, 27.11 (juli 2009), IASB
70 IFRS for SMEs, 27.14 (juli 2009), IASB
71 IFRS for SMEs, 27.15 (juli 2009), IASB
72 IFRS for SME, 27.22 (juli 2009), IASB
73 IFRS for SME, 27.5 (juli 2009), IASB
74 IFRS for SME, 27.21 (juli 2009), IASB
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Hvis der ved næste regnskabsaflæggelse for virksomheden er indikationer på, at nedskriv-

ning ikke længere er nødvendig for at bringe aktivet til en lavere genindvindingsværdi, er

der i SME standarden mulighed for tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger på

immaterielle anlægsaktiver75.

Hvis der er foretaget nedskrivning på et aktiv, som er vurderet særskilt, men virksomheden

ved efterfølgende regnskabsaflæggelse konstaterer, at genindvindingsværdien er højere

end den bogførte værdi, kan selskabet tilbageføre den tidligere foretagne nedskrivning.

Tilbageførslen må ikke øge den bogførte værdi af aktivet til en højere værdi end den, som

aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt ingen tidligere nedskrivning var blevet

foretaget76. Tilbageførslen sker via selskabets totalindkomstopgørelse og afskrivningsperio-

den tilpasses, således at aktivet er afskrevet til nul, når dets brugstid er gået.

Hvis der er foretaget nedskrivning på et aktiv, som er vurderet som en del af en CGU og

det ved efterfølgende regnskabsaflæggelse konstateres, at genindvindingsværdien er høje-

re end den bogførte værdi, kan selskabet ligeledes tilbageføre nedskrivningen77. Tilbage-

førslen af den tidligere foretagne nedskrivning må ikke allokeres til nedskreven goodwill,

som jo var det første som skulle nedskrives fuldstændig, når der blev foretaget nedskriv-

ning på en CGU. Nedskrivningen skal i stedet tilbageføres til de øvrige aktiver allokeret til

CGU’en, men tilbageførslen af nedskrivningen må ikke bringe disse aktiver til en højere

værdi, end såfremt disse undergået deres almene afskrivning. Nedskrivning på goodwill

kan således aldrig tilbageføres, mens de andre aktiver kan opskrives til værdien inden ned-

skrivningen, dog korrigeret for årenes afskrivninger.

Således er der væsentlig forskel på, hvorvidt nedskrivningen er foretaget på et enkeltaktiv,

eller på en CGU, idet en eventuel tilbageførsel af nedskrivning kun er delvis mulig, når

nedskrivningen er foretaget på en CGU, mens den er fuldt ud mulig, når der er foretaget

nedskrivning på et enkeltaktiv.

9.1.6 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Ovenfor fremgår de generelle regler for immaterielle aktiver med undtagelse af goodwill.

SME standarden har dog ligeledes særlig praksis for forsknings- samt udviklingsomkost-

ninger. Det fremgår nemlig af standarden78, at virksomheder skal indregne omkostninger

på egenudviklede immaterielle aktiver som omkostninger, når de afholdes. Således er der

ikke adgang til at aktivere forsknings- og udviklingsomkostninger.

75 Dog ikke på goodwill, hvor der ikke er mulighed for tilbageførsel af en tidligere foretaget nedskrivning
76 IFRS for SMEs, 27.30 (juli 2009), IASB
77 IFRS for SMEs, 27.31 (juli 2009), IASB
78 IFRS for SMEs, 18.14 (juli 2009), IASB
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Ligeledes er der heller ikke adgang til at aktivere internt udviklede brands, logoer, kundeli-

ster, uddannelsesomkostninger, reklame- og marketingsomkostninger og omkostninger af

lignende art79.

9.1.7 Præsentation

I relation til immaterielle anlægsaktiver indeholder SME standarden en række oplysnings-

krav, som skal efterleves i årsregnskabet.

I balancen er der i standarden kun krav om, at virksomheden viser immaterielle anlægsak-

tiver i én post80, mens der i noteoplysningerne er krav om, at nedenstående oplysninger

gives for hver enkelt gruppe af immaterielle anlægsaktiver81:

 Levetid og afskrivningsprofil

 Bogført værdi, herunder akkumulerede afskrivninger primo og ultimo

 Hvor i totalindkomstopgørelsen afskrivninger er udgiftsført

 Anlægsnote, der viser kostpris primo, tilgang, afgang, køb via business combina-

tions, afskrivninger, nedskrivninger og andre ændringer

Herudover skal virksomheden ligeledes give en beskrivelse af bogført værdi og resterende

levetid for immaterielle anlægsaktiver, der er væsentlige for virksomheden.

Såfremt virksomheden har foretaget nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, skal der

i regnskabet gives oplysninger om, hvor store nedskrivninger der er udgiftsført i totalind-

komstopgørelsen, ligesom det skal oplyses, hvor mange nedskrivninger der er tilbageført

via totalindkomstopgørelsen i regnskabsåret82.

Endelig er der i standarden krav om, at virksomheden skal oplyse, hvor mange forsknings-

og udviklingsomkostninger selskabet har udgiftsført i løbet af perioden83.

9.2 Omsætning

Som det var tilfældet med immaterielle anlægsaktiver, er omsætning ligeledes et af de

komplekse områder at indregne og måle for selskaber i softwareudviklingsbranchen. I af-

snittet ”Generelt om softwarebranchen”, er branchens normale omsætningstransaktioner

skitseret, hvorfor fokus i dette afsnit vil være på behandlingen af denne slags transaktioner.

Endvidere vil SME begrebsrammens generelle definitioner af omsætning blive behandlet.

Omsætning defineres som udgangspunkt som84: ”Indkomst der opstår som led i virksomhe-

dens ordinære drift og refereres til med en række benævnelser, eksempelvis salg, fees, ren-

ter, udbytter, royalties og lejeindtægter”.

79 IFRS for SMEs, 18.15, a-f (juli 2009), IASB
80 IFRS for SMEs, 4.2 (juli 2009), IASB
81 IFRS for SMEs, 18.27 (juli 2009), IASB
82 IFRS for SMEs, 27.32 (juli 2009), IASB
83 IFRS for SMEs, 18.29 (juli 2009), IASB
84 IFRS for SMEs, 2.35 (juli 2009), IASB
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Omsætning behandles efter SME standardens section 23, som finder anvendelse på føl-

gende transaktioner85:

 Varesalg

 Salg af tjenesteydelser

 Entreprisekontrakter

 Renter, royalties og udbytter

Herudover er der til sectionen et appendix, som behandler en række eksempler omkring

indregningen af omsætning.

Varesalg behandles ikke, idet det omhandler salg fysiske produkter, hvilket ikke har rele-

vans for branchen. Renter og udbytter vedrører afkast af finansielle aktiver, hvilket ligele-

des ikke har relevans for branchen, da vi har konstateret, at de immaterielle anlægsaktiver

udgør den primære aktivpost.

Salg af tjenesteydelser, entreprisekontrakter og royalties er dermed de eneste kategorier

som vurderes at have relevans for målgruppen. Disse tre poster er alle udvalgt med ud-

gangspunkt i forretningsmodellen, og ud fra den måde selskabernes omsætning er sam-

mensat. Salg af tjenesteydelser og entreprisekontrakter dækker de løbende ydelser og im-

plementeringen af software, mens royalties dækker over indtægterne fra licenssalg og øvri-

ge rettigheder fra udviklingsprojekter.

Det generelle indtægtskriterium for indregning af omsætning er ved risikoovergang, hvorfor

omsætningen ikke kan indregnes før at denne har fundet sted.

9.2.1 Generelt om omsætningstransaktioner

Grundlæggende for indregning af omsætning er det, at det er nødvendigt at foretage en

vurdering af salgstransaktionens substans for at identificere, om transaktionen består af en

eller flere dele86, da dette kan have afgørende betydning for indregningen.

Omhandler en salgstransaktion flere transaktioner, skal de enkelte dele behandles særskilt,

når:

 Ydelserne er individuelt identificerbare og kan forhandles særskilt

 Dagsværdien af de enkelte ydelser kan opgøres pålideligt

 Omkostningerne kan opgøres særskilt pr. transaktion

Som eksempel på en salgstransaktion med flere transaktioner kan nævnes en programme-

ring med samtidig indgåelse af en serviceaftale. I dette tilfælde skal transaktionerne opde-

les i to, hvor selve programmeringen indregnes, når indregningskriterierne for salg af tje-

85 IFRS for SMEs, 23.1 (juli 2009), IASB
86 IFRS for SMEs, 23,8 (juli 2009), IASB
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nesteydelser er opfyldt, og hvor serviceaftalen periodiseres og indregnes i takt med, at ar-

bejdet udføres eller over en tidsbegrænset periode.

Det er almindeligt anerkendt at det afgørende for indregningen og opdelingen er hvorvidt

det leverede repræsenterer en selvstændig værdi for kunden, da indtægten er opdelt i flere

transaktioner som kan indregnes på forskellige tidspunkter.

Omhandler en salgstransaktion flere transaktioner (linked transaktions), skal transaktioner-

ne ses som en samlet transaktion, når:

 Transaktionerne ikke er indgået særskilt

 Ydelserne ikke kan forhandles individuelt

 Køber ikke har den fulde nytte af ydelsen, før alle transaktionerne er gennemført

Som eksempel på en salgstransaktion, som skal behandles samlet, kan nævnes salg af en

integreret softwareløsning, som både indeholder et grundprogram og en specieltilpasset

implementering. Køber vil i dette tilfælde først få den fulde nytteværdi af systemet, når hele

transaktionen er gennemført. Konsekvensen heraf er, at sælger skal behandle hele transak-

tionen samlet og først kan indtægtsføre omsætningen for hele salget, når hele leveringen

har fundet sted.

Standarden giver ikke yderligere vejledning omkring hvordan salgstransaktioner opdeles

efter substans. Dette forhold har vi senere i afhandlingens kapitel 15.0 behandlet, idet det-

te er af væsentlig betydning for softwareselskabernes omsætningsindregning.

Omsætningen skal ved indregning måles til dagsværdi og med fradrag af diverse rabatter87

samt med fradrag af moms og lignende skatter.

9.2.2 Levering af tjenesteydelser

Når en salgstransaktion indeholder levering af tjenesteydelser, og denne andel kan opgøres

og måles pålideligt, skal indregning ske i takt med færdiggørelsen af tjenesteydelsen altså

på baggrund af en færdiggørelsesgrad88. Færdiggørelsesgraden og opgørelsen heraf følger

nedenfor.

Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt, for at indtægten fra levering af en tje-

nesteydelse kan ske i takt med færdiggørelsen. Således skal:

 Indtægtens størrelse kunne måles pålideligt

 Det skal være sandsynligt at økonomiske fordele vil tilgå virksomheden i forbindelse

med transaktionen

 Færdiggørelsesgraden kan estimeres pålideligt

 Forbrugte omkostninger samt resterende omkostninger til at færdiggøre ydelsen, kan

opgøres pålideligt.

87 IFRS for SMEs, 23,3 og 4 (juli 2009), IASB
88 IFRS for SMEs, 23.14 (juli 2009), IASB
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Indtægtens størrelse vil normalt kunne måles pålideligt, såfremt der forinden arbejdets ud-

førsel er indgået aftale om:

 Parternes rettigheder i relation til det som tjenesteydelsen vedrører

 Vederlagets størrelse og

 Hvordan vederlaget skal erlægges

De økonomiske fordele, som vil tilgå selskabet, vil normalt være opfyldt ved en solvent de-

bitor. Konstateres det derimod at debitoren ikke vil være i stand til at betale for ydelsen,

skal der foretage en hensættelse herfor samtidig med indregningen.

Færdiggørelsesgraden, medgåede omkostninger og opgørelsen af de resterende omkost-

ninger kræver, at selskaberne har etableret de nødvendige registreringssystemer til at sty-

re dette. Det er således vigtigt, at selskabet opfylder kravene herom, da det er en ufravige-

lig betingelse for anvendelsen af produktionsmetoden, hvilket giver ret til løbende indreg-

ning af omsætning. Opgørelsesmetoderne for opgørelse af færdiggørelsesgraden er identi-

ske som reglerne for entreprisekontrakterne, som behandles nedenfor.

Såfremt tjenesteydelsen leveres over en specificeret tidshorisont, indregnes indtægten

herfra lineært, medmindre indtægtsindregningen afspejles bedre på anden vis. Dette kan

eksempelvis være tilfældet, hvis der er fastsat milestones, der kræver mere arbejde end

andre, og det er således tilladt at indregne på en sådan vis89.

Hvis det ikke kan skønnes, hvorvidt leveringen af en tjenesteydelse vil være rentabel, kan

der kun indregnes omsætning i forhold til de afholdte omkostninger, som med sikkerhed

kan dækkes90.

9.2.3 Entreprisekontrakter

Omsætning kan ligeledes skulle indregnes som en del af en entreprisekontrakt. Entreprise-

kontrakter er defineret i SME-standardens ”Glossary of terms” som: ”En individuelt for-

handlet kontrakt om opførsel af et aktiv eller en gruppe af aktiver, som er nært forbundet

eller indbyrdes afhængige i kraft af deres design, teknologi og funktion eller deres endelige

formål eller anvendelse91.

Således kan levering af specialfremstillede softwareløsninger skulle indregnes som entre-

prisekontrakter92. Indregning som entreprisekontrakter betyder, at når resultatet af en en-

treprisekontrakt kan estimeres på pålidelig vis, skal indregning af kontraktsummen og de

dertilhørende omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsesgra-

den.

89 IFRS for SMEs, 23.15 (juli 2009), IASB
90 IFRS for SMEs, 23.16 (juli 2009), IASB
91 IFRS for SMEs - Glossary of terms, page 211 (juli 2009), IASB
92 IFRS for SMEs, 23A.33 (juli 2009), IASB
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For pålideligt at kunne skønne over resultatet af en entreprisekontrakt skal der ligeledes

foretages pålidelige skøn over, hvor langt i processen produktionen er, fremtidige omkost-

ninger til færdiggørelsen, samt hvorvidt tilgodehavendet er erholdeligt93.

Som udgangspunkt skal ovenstående vurderes for hver enkelt entreprisekontrakt, men der

kan være tilfælde, hvor kontrakterne omfatter flere aktiver (eksempelvis flere platforme),

hvor vurderingen skal foretages for færdiggørelsen af hvert enkelt aktiv94.

Når en entreprisekontrakt dækker over flere aktiver, skal hvert enkelt aktiv betragtes, som

en særskilt kontrakt, når følgende betingelser er opfyldt:

 Der er udarbejdet separate tilbud for hvert aktiv

 Hvert aktiv har undergået særskilt forhandling, således at både sælger og kunde har

haft mulighed for at afslå den del af kontrakten

 Indtægter og omkostninger ved hvert enkelt aktiv kan identificeres

Derimod skal flere entreprisekontrakter, som besidder følgende karakteristika, behandles

som én kontrakt95:

 En gruppe af kontrakter er forhandlet som ”en samlet pakke”

 Kontrakterne er så nært knyttet, at fremstillingen heraf betragtes som et projekt, og

profit opgøres på samlet basis for hele projektet

 Kontrakterne opfyldes samtidig eller i tilknytning til hinanden.

Såfremt ovenstående er tilfældet, skal flere kontrakters indregning, betragtes som én en-

treprisekontrakt og således indregnes i takt med dennes fremdrift.

Indregningen af omsætningen skal ske til dagsværdi96, hvilket medfører at avancen for ar-

bejdet løbende indregnes i takt med færdiggørelsen. Det er dog en forudsætning for at

kunne indregne avancen løbende at indregningsbetingelserne er opfyldt forud for at arbej-

det påbegyndes, da en opfyldelse på senere tidspunkt, medfører at der kun må indregnes

omsætningen svarende til de medgåede omkostninger97.

9.2.4 Opgørelse af færdiggørelsesgrad

Som beskrevet ovenfor anvendes færdiggørelsesgraden til indregningen af omsætning fra

både serviceydelser samt entreprisekontrakter. Virksomheden skal løbende gennemgå og

revurdere omsætningen og omkostningerne knyttet til en serviceydelse eller entreprisekon-

trakt98.

93 IFRS for SMEs, 23.17 (juli 2009), IASB
94 IFRS for SMEs, 23.19 (juli 2009), IASB
95 IFRS for SMEs, 23.20 (juli 2009), IASB
96 IFRS for SMEs, 23.3 (juli 2009), IASB
97 IFRS for SMEs, 23.25 (juli 2009), IASB
98 IFRS for SMEs, 23.21 (juli 2009), IASB
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Ligeledes skal virksomheden bestemme færdiggørelsesgraden ved brug af den mest pålide-

lige metode. SME standarden nævner følgende metoder som værende mulige99:

 Omkostninger realiseret pr. datoen for opgørelsen kontra estimerede totale omkost-

ninger

 Undersøgelser af det udførte arbejde

 Hvor langt den fysiske færdiggørelse af arbejdet er nået

Omkostninger knyttet til projekter som ikke kan forventes indtjent skal udgiftsføres straks,

ligesom tabet på tabsgivende kontrakter skal udgiftsføres straks.

9.2.5 Servicehonorar indeholdt i produktets pris

Såfremt en salgstransaktion indeholder et identificerbart beløb vedrørende efterfølgende

service, eksempelvis en servicehotline ved salg af et softwaresystem, skal dette beløb ud-

skilles fra salgstransaktionen og behandles særskilt100.

Indtægten vedrørende servicehonoraret skal således indregnes i takt med, at serviceydel-

sen udføres eller over en fastsat periode, såfremt servicen gælder i en tidsbegrænset perio-

de. Honoraret for ydelsen behandles således i første omgang som en forudbetaling, og ind-

tægtsføres herefter i takt med at tjenesteydelsen finder sted eller alternativt lineært over

serviceperioden.

Såfremt en mere detaljeret metode giver et mere præcist billede af ressourcetrækket, ek-

sempelvis med udgangspunkt i historiske opgørelse, er det tilladt at anvende disse som

målegrundlag.

9.2.6 Licensindtægter

Virksomhedernes indtægter fra salg af licenser skal indregnes i overensstemmelse med

substansen i aftalen101. Således afhænger indregningstidspunktet for indtægter fra licens-

salg af, hvorvidt licensgiver har opfyldt sin del af aftalen straks, eller om licensgiver fortsat

har en forpligtelse overfor køberen.

I tilfælde hvor licensgiver blot sælger en licens til anvendelsen af specifik software, vil sal-

get kunne indtægtsføres straks. Hvis licensgiver derimod er pålagt løbende at servicere

softwaren på et senere tidspunkt, vil aftalen skulle opdeles og indregnes som gennemgået

ovenfor.

I forhold til indregningen af licensindtægten skal den generelle sondring mellem kontrakt-

opdelingen ligeledes iagttages, hvilket medfører, at såfremt licensen ikke har en stand alo-

ne værdi for kunden og ikke kan fungere uden, at den efterfølgende tilpasses, skal selve

licenssalget behandles samlet med de øvrige dele af kontrakten, hvilket indebærer, at der

først kan ske indregning, når hele programmet opfylder de i kontraktens forudsatte kriteri-

er.

99 IFRS for SMEs, 23.22 (juli 2009), IASB
100 IFRS for SMEs, 23A.19 (juli 2009), IASB
101 IFRS for SMEs, 23A.34 (juli 2009), IASB
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9.2.7 Præsentation

Virksomheden skal i årsregnskabets regnskabspraksis give oplysninger omkring, hvordan

omsætningen er indregnet, herunder ligeledes hvordan man har opgjort færdiggørelsesgra-

derne på entreprisekontrakter og ved leveringen af tjenesteydelser102.

Herudover skal omsætningen opdeles i følgende grupper og vises separat:

 Salg af varer

 Salg af tjenesteydelser

 Renteindtægter

 Royaltyindtægter

 Udbytter

 Kommisionsindtægter

 Offentlige tilskud

Udover ovenstående opdeling, skal alle andre typer af betydelige omsætningsarter, ligele-

des vises særskilt.

I det omfang virksomheden har indtægter fra entreprisekontrakter, skal virksomheden vise

følgende i sit regnskab103:

 Omsætningen fra entreprisekontrakter indregnet som omsætning i regnskabsåret

 Metoden for opgørelsen af den indregnede del i regnskabsåret

 Metoden for opgørelsen af færdiggørelsesgraden på entreprisekontrakter

Endelig skal virksomheden særskilt vise tilgodehavender vedrørende entreprisekontrakter

samt forpligtelser til at udføre arbejde vedrørende entreprisekontrakter104.

Således er der i SME standarden både redegjort for indregningskriterier, målingsbestem-

melser, ligesom præsentationen i regnskabet er reguleret specifikt i standarden og det der-

tilhørende appendix.

9.3 Ændringer fra exposure draft til endelig standard

Som tidligere omtalt offentliggjorde IASB før den endelige standard et udkast til SME stan-

darden i februar 2007. Vi har ovenfor redegjort for tankerne bag den endelige standard,

ligesom vi har redegjort for behandlingen af henholdsvis immaterielle anlægsaktiver og

omsætning.

102 IFRS for SMEs, 23.30a (juli 2009), IASB
103 IFRS for SMEs, 23.31 (juli 2009), IASB
104 IFRS for SMEs, 23.32 (juli 2009), IASB
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Der var dog i udkastet lagt op til en på mange måder anderledes standard, hvilket der blev

ændret på ved udarbejdelsen af den endelige standard. I dette afsnit har vi redegjort for de

væsentligste ændringer fra udkastet til den endelige standard, samt tankerne bag disse

ændringer og deres indflydelse på den endelige standard.

Den væsentligste ændring, standarden undergik, var, at der i udkastet var lagt op til en

standard med en række referencer til det fulde IFRS regelsæt, således at SME standarden

kun til en vis grad kunne anvendes som ”stand-alone regelsæt”. Det var dog respondenter-

nes holdning, at dette ikke var hensigtsmæssigt under hensyntagen til standardens mål-

gruppe. Ca. 60 % af respondenterne havde påpeget dette forhold, og 35 % havde anført, at

de ikke mente, at det var hensigtsmæssigt at virksomhederne, der udarbejdede regnskab

efter SME standarden, ligeledes skulle kende til behandlingen efter fuld IFRS105. Dette sy-

nes i øvrigt heller ikke i tråd med målet om at lave en lettere tilgængelig standard for de

små og mellemstore virksomheder.

IASB valgte derfor at udarbejde SME standarden som en standard, der kan fungere for sig

selv. Man valgte kun at medtage den mest simple behandling fra fuld IFRS i SME standar-

den, og således elimineredes muligheden for at tilvælge alternative behandlinger.

Ovenstående simplifikation fik betydning på en lang række punkter i standarden, som blev

simplificeret i overensstemmelse med det generelle mål for standarden, og stort set samtli-

ge referencer til fuld IFRS blev fjernet106.

I forhold til de tidligere behandlede emner fik denne simplifikation af standarden ligeledes

betydning for behandlingen af selskabets immaterielle anlægsaktiver.

Således var der i udkastet lagt op til, at virksomheden i SME standarden kunne vælge,

hvorvidt udviklingsomkostninger skulle behandles som en omkostninger eller skulle aktive-

res i balancen, hvis kriterierne for indregning i øvrigt var opfyldt107. Som beskrevet i den

tidligere behandling er dette ikke en mulighed i den endelige standard, og denne mulighed

udgik således som led i simplifikationen af standarden.

Baggrunden for at dette ikke blev bibeholdt i den endelige standard var på baggrund af

tilbagemeldingerne fra respondenterne, der dels mente det var en administrativ byrde for

selskaberne at vurdere, hvorvidt udviklingsomkostningerne overholdt definitionen og ind-

regningskriterierne herfor, samt det faktum at kreditinstitutterne i forbindelse med deres

kreditgivning ikke tillagde udviklingsomkostninger afgørende vægt108.

Herudover var der i udkastet lagt op til, at immaterielle anlægsaktiver kunne have en ube-

stemmelig levetid. Dette blev som bekendt ændret, jf. det tidligere beskrevne, således at

disse som udgangspunkt maksimalt kan afskrives over en levetid på 10 år.

Baggrunden for, at man som udgangspunkt afstod fra at åbne mulighed for, at immaterielle

anlægsaktiver kunne have en ubestemmelig levetid, var udelukkende ud fra en betragtning

105 IFRS for SMEs - basis for conclusions, BC81-83 (juli 2009), IASB
106 Dog med undtagelse af en enkelt reference i den endelige standard til IAS 39 (IFRS for SMEs, 11.2b (juli 2009), IASB)
107 Exposure draft of a proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities, 17.16 (februar 2007), IASB
108 IFRS for SMEs - basis for conclusions, BC113 (juli 2009), IASB
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om, at en afskrivningsbaseret tilgang, var nemmere end at håndtere for de, som udarbejder

regnskaberne, end en nedskrivningsbaseret tilgang, som kendes fra fuld IFRS109.

Således valgte man en principbaseret tilgang, der ikke kræver en årlig test for nedskrivnin-

ger, men i stedet kun test, såfremt der er indikationer på et nedskrivningsbehov. I forlæn-

gelse heraf, blev der i standarden indarbejdet såvel interne, som eksterne indikationer på

at der eksisterer et nedskrivningsbehov. Disse indikationer er tidligere behandlet i afhand-

lingen.

Der var foruden de ovenfor behandlede ændringer, en række øvrige ændringer fra udkastet

til den endelige standard. Det var primært simplifikationer, der var tale om, således at den

endelige standard var tilpasset målgruppen hvilket vi i kraft af fokusset på afhandlingens

målgruppe ikke har behandlet yderligere.

109 IFRS for SMEs - basis for conclusions, BC109 (juli 2009), IASB
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10.0 BEHANDLING AF REGNSKABSPOSTER EFTER FULD IFRS

Foregående kapitel omhandlede behandlingen af immaterielle anlægsaktiver og omsætning

efter SME standarden. Dette kapitel vil med udgangspunkt heri, redegøre for hvorledes

disse regnskabsposter behandles efter fuld IFRS.

SME standarden er som beskrevet udarbejdet med udgangspunkt i den fulde IFRS’ regel-

sæt, men der er i SME standarden kun medtaget én valgmulighed – den enkleste.

Nedenstående kapitel er derfor opbygget med henvisninger til det foregående kapitel, hvor

der er ligheder mellem regelsættene. Hvor der er forskelle imellem regelsættene, og disse

forskelle er relevante for målgruppen, er disse ligeledes behandlet.

Behandlingen efter fuld IFRS vil derudover kunne give et billede af hvorvidt, der er forhold i

disse regler, som afdækker nogle af de behov som softwareudviklingsselskaberne har, som

ikke er medtaget i SME standarden under hensyntagen til formålet med en lettere tilgæn-

gelig standard med færre valgmuligheder.

10.1 Immaterielle anlægsaktiver

10.1.1 Definition

Immaterielle aktiver i form af erhvervet software og udviklingsprojekter behandles efter IAS

38110. Ved den efterfølgende henvisning til immaterielle anlægsaktiver menes således ude-

lukkende disse to kategorier. Definitionen på immaterielle anlægsaktiver111 er identisk med

definitionen efter IFRS for SME, hvorfor der henvises hertil.

10.1.2 Indregning

Standarden indeholder både regler om erhvervede og internt oparbejdede immaterielle

anlægsaktiver112, hvor SME standarden kun indeholder regler for erhvervede aktiver.

Fælles for begge kategorier gælder, at immaterielle anlægsaktiver udelukkende skal ind-

regnes hvis, begge nedenstående betingelser er opfyldt113:

Det er sandsynligt, at de forventede fremtidige økonomiske fordele, som kan henføres

til aktivet vil tilgå virksomheden, og

Aktivets kostpris kan måles pålideligt

Indregningskriterierne efter fuld IFRS er i øvrigt identiske114 med de generelle indregnings-

kriterier efter IFRS for SME.

110 IAS 38, nr. 7
111 IAS 38, nr. 8
112 IAS 38, nr. 19
113 IAS 38, nr. 21
114 IAS 38, nr. 22 - 25
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10.1.3 Måling af erhvervede immaterielle anlægsaktiver

Målingen ved erhvervelsen af immaterielle anlægsaktiver sker på samme måde som efter

SME standarden, hvorfor der henvises til afsnit 9.1.3.

10.1.4 Måling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver

Fuld IFRS giver i modsætning til IFRS for SME mulighed for aktivering af nogle internt op-

arbejdede aktiver. Standarden tillader ikke aktivering af internt oparbejdede brands, udgi-

velsestitler, kundelister med videre. Denne begrænsning gælder ligeledes for internt opar-

bejdet goodwill, som heller ikke må indregnes115.

Derimod tillader standarden aktivering af internt oparbejdede aktiver i form af udviklings-

projekter, som for selskaberne i softwareudviklingsbranchen kan være grundplatforme,

egenudviklet software med videre.

Ved aktivering af internt oparbejdede aktiver kan der være vanskeligheder forbundet her-

med, da de grundliggende indregningskriterier for immaterielle anlægsaktiver skal være

opfyldt.

Identifikationen af hvornår der foreligger et identificerbart aktiv, som vil generere fremtidi-

ge økonomiske fordele, kan især være vanskelig at opgøre, da dette både kræver oplysnin-

ger om aktivets omsættelighed og kundernes efterspørgsel.

Ligeledes kan der være problemer i at opgøre kostprisen pålideligt, da dette kræver, at der

sker separat tidsregistrering på udviklingen, samt at der foretages opgørelse af indirekte

omkostninger, som medgår i udviklingsaktiviteten.

10.1.5 Forsknings- og udviklingsomkostninger

For at kunne indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter, skal selskaberne opdele

projekterne i en forskningsfase og en udviklingsfase116. Såfremt der ikke kan foretages en

sådan opsplitning, skal alle udgifterne anses at tilhøre forskningsfasen117.

I forskningsfasen må omkostningerne forbundet hermed ikke indregnes som immaterielle

anlægsaktiver, hvorfor de løbende skal udgiftsføres i totalindkomstopgørelsen. Forsknings-

fasen defineres som den periode, som ligger forud for perioden, hvor indregningskriterierne

er opfyldt118. Forskningsaktiviteterne kan således omfatte: markedsundersøgelser, produkt-

undersøgelser, anvendelsesmuligheder, design og udformning med videre.

Dokumentationskrav

I udviklingsfasen skal selskabet derimod aktivere udviklingsomkostningerne, såfremt ledel-

sen kan dokumentere alle nedenstående forhold119:

115 IAS 38, nr. 63 og 64
116 IAS 38, nr. 52
117 IAS 38, nr. 53
118 IAS 38, nr. 55
119 IAS 38, nr. 57
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a. den tekniske mulighed for at færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan

anvendes eller sælges

b. dens hensigt at færdiggøre det immaterielle aktiv og anvende eller sælge det

c. dens evne til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv

d. hvordan det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige økonomiske

fordele. Dette kan blandt andet ske ved at dokumentere eksistensen af et marked

eller nytteværdien af aktivet hvis, det skal anvendes internt

e. tilgængeligheden af tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at

færdiggøre udviklingen og til at anvende eller sælge det immaterielle anlægsaktiv

f. dens evne til pålideligt at måle de omkostninger, der kan henføres til det immate-

rielle aktiv i løbet af dets udvikling

Som det fremgår af ovenstående, er der en række forhold der skal dokumenteres, hvilket

gør kravene til indregningen svære at opfylde, da alle forholdene skal kunne dokumenteres.

Det er således ledelsens opgave at dokumentere og underbygge forholdene, således at de

opfylder kravene hertil.

For at kunne dokumentere forhold d), om et aktiv kan frembringe sandsynlige fremtidige

økonomiske fordele, skal selskabet opgøre genindvindingsværdien af aktivet og denne skal

være højere end aktivets bogførte værdi120. Opgørelsen af genindvindingsværdien sker på

samme vis, som beskrevet under afsnit 9.1.5.

Tilgængeligheden af ressourcer til færdiggørelsen kan eksempelvis dokumenteres med pla-

ner over de tekniske egenskaber, aktiverne skal kunne opfylde, og sammenholde disse med

de muligheder selskaberne har for at udarbejde disse. Ligeledes kan de økonomiske res-

sourcer afdækkes ved indhentning af tilsagn fra långivere om, at de ønsker at finansiere

færdiggørelsen af aktivet121.

Kravet om at kunne opgøre omkostningerne pålideligt vil kunne dokumenteres ved hjælp af

kalkulationer og registreringssystemer, som ligeledes skal anvendes ved allokeringen af

indirekte omkostninger ved erhvervede aktiver. Eksempelvis vil omkostningerne typisk

bestå af lønninger og eventuelt licensrettigheder ved udvikling af computersoftware122.

Standarden er for andre områder tavs om, hvordan selve dokumentationen foretages, men

det må forventes, at selskaber, der anvender fuld IFRS, er bekendt med, at kravene hertil

kan være meget omfattende. Det fremgår af teorien123, at kriterierne er restriktive, hvilket

forhindrer indregning af immaterielle aktiver på et for spinkelt grundlag.

Omvendt fremgår det ligeledes, at kriterierne ikke må overfortolkes, og at der ved doku-

mentationen eksempelvis kan sammenholdes med tidligere erfaringer eller generelle bran-

cheerfaringer.

120 IAS 38, nr. 60 jf. IAS 36, Appendix A
121 IAS 38, nr. 61
122 IAS 38, nr. 62
123 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik, (2008), Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, Forla-
get Thomsen, side 652
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Måling

Internt oparbejdede aktiver indregnes ligeledes som ved erhvervede aktiver til kostpris ved

første indregning. Kostprisen består af både direkte og indirekte omkostninger, der er

medgået til at bringe aktivet i den stand, som ledelsen har bestemt.

Ved opgørelsen af kostprisen skal det fastslås, om indregningskriterierne og dokumentati-

onskravene er opfyldt, da det kun er omkostninger, der er medgået efter opfyldelsen, der

kan aktiveres124. Ligeledes er det kun omkostninger, som knytter sig til ledelsens planlagte

anvendelse, der kan aktiveres, hvorfor omkostninger medgået til andre formål end de plan-

lagte skal udgiftsføres125.

Der gælder ingen regler for, hvor længe udviklingsprojekterne kan være under udførsel. Dog

er det en forudsætning, at indregningskriteriet er overholdt, for at aktiveringen kan fortsæt-

te. Det er dog et krav, at igangværende udviklingsprojekter årligt underkastes en nedskriv-

ningstest, uanfægtet at der er tegn på et nedskrivningsbehov126.

Såfremt at der ved nedskrivningstesten konstateres, at indregningskriterierne ikke længere

kan dokumenteres, skal det igangværende udviklingsprojekt udgiftsføres på dette tids-

punkt127. En sådan udgiftsførsel medfører at selskabet ikke på et senere tidspunkt får mu-

lighed for at aktivere de afholdte omkostninger, såfremt indregningskriterierne på et sene-

re tidspunkt igen kan opfyldes128.

Aktiveringen stopper som udgangspunkt, når aktivet har opnået den af ledelsen planlagte

anvendelse129. I teorien angives det, at forbedringer på indregnede udviklingsprojekter skal

behandles som nyudviklede systemer130.

Når aktiveringen er endelig, omklassificeres aktivet fra værende kategoriseret som ”udvik-

lingsprojekt under udførsel” til at være ”færdiggjorte udviklingsprojekter”

10.1.6 Efterfølgende måling

Ved den efterfølgende måling kan selskaberne vælge at måle aktiverne efter kostprismodel-

len eller omvurderingsmodellen131. Vælges omvurderingsmodellen skal alle andre aktiver i

samme kategori ligeledes måles efter denne.

Omvurderingsmodellen

Omvurderingsmodellen er den dagsværdibaserede model, som tillader opskrivninger. Sel-

skaberne skal efter denne måle aktiverne til dagsværdi med fradrag af af- og nedskrivnin-

124 IAS 38, nr. 65
125 IAS 38, nr. 31
126 IAS 36, nr. 10
127 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik, (2008), Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, Forla-
get Thomsen, side 654 og IAS 38, nr. 113
128 IAS 38, nr. 71
129 IAS 38, nr. 31
130 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik, (2008), Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, Forla-
get Thomsen, side 659
131 IAS 38, nr. 72
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ger. Dagsværdien opgøres med henvisning til et aktivt marked, hvorfor det ikke er muligt

at opgøre dagsværdien via en diskonteringsmodel. For at der er tale om et aktivt marked,

skal alle nedenstående betingelser være opfyldt132:

 De varer, som handles på det pågældende marked, er homogene

 Villige købere og sælgere kan normalt findes til enhver tid, og

 Priserne er tilgængelige for offentligheden

I standarden fremgår det, at det er usædvanligt, at der findes et aktivt marked for et imma-

terielt aktiv, selvom det kan forekomme. Som eksempler på aktive markeder nævnes blandt

andet hyrevognslicenser, fiskeri- og produktionskvoter133. Ydermere må Co2 og mælkekvo-

ter ligeledes betegnes som værende under denne kategori134.

Under hensyntagen til vores målgruppe og de typer immaterielle aktiver de har indregnet,

har vi valgt ikke at uddybe omvurderingsmodellen videre, da de ikke kan opfylde kravene

for anvendelsen heraf.

Kostprismodellen

Selskaberne i softwareudviklingsbranchen er derfor nødsagede til at anvende kostprismo-

dellen, som indebærer, at aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Standarden kræver, at der foretages en opdeling mellem aktiver med bestemt levetid og

aktiver med ubegrænset levetid, hvilket har betydning for afskrivningerne. En sådan opde-

ling findes ikke efter IFRS for SME, hvor den maksimale levetid som udgangspunkt kun må

udgøre 10 år.

Ved denne opdeling har standarden en række punkter, som selskaberne skal tage i be-

tragtning i forbindelse med deres overvejelser herom. Yderligere foreskriver standarden, at

et aktivs levetid kun kan anses som ubegrænset, hvis der på grundlag af en analyse af alle

relevante faktorer ikke er nogle begrænsninger i den periode, hvor aktivet forventes at

frembringe nettopengestrømme til selskabet135. Standarden anfører i øvrigt at, når man

tager de hurtige ændringer, der sker i teknologien i betragtning, er computersoftware og

mange andre immaterielle anlægsaktiver særligt udsat for teknologisk forældelse. Derfor er

det sandsynligt, at brugstiderne for software og udviklingsprojekter er korte136.

Med standardens præcisering af at levetiden for blandt andet software og udviklingsprojek-

ter inden for teknologi anses som kort, har vi i henhold til målgruppen ikke valgt at be-

handle aktiver med ubestemmelig levetid, da det ikke er vores opfattelse, at selskabernes

aktiverede software og udviklingsprojekter vil indgå under denne definition.

132 IAS 38, nr. 8
133 IAS 38, nr. 78
134 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik, (2008), Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, Forla-
get Thomsen, side 657
135 IAS 38, nr. 88 og 90
136 IAS 38, nr. 92
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Immaterielle aktiver med en begrænset levetid skal afskrives systematisk over den forven-

tede levetid137, efter samme principper som anført i afsnit 9.1.4.

Afskrivningsperioden skal, i modsætning til IFRS for SME, som minimum gennemgås ved

afslutningen af hver regnskabsperiode, for at kontrollere om der har været ændringer i akti-

vets brugstid. Såfremt der måtte være opstået ændringer i de forventede fremtidige øko-

nomiske fordele tilknyttet til aktivet, skal afskrivningsprofilen tilpasses i indeværende år og

i den resterende afskrivningsperiode138. Ændringen skal behandles som en ændring af

regnskabsmæssige skøn.

Afskrivningen ophører ved afhændelsen af aktivet, eller når der ikke længere er nogle frem-

tidige økonomiske fordele ved aktivet139. Efter IFRS skal aktiver, som besiddes med henblik

på salg, behandles særskilt efter IFRS 5, som dog ikke bliver belyst heri.

Standarden er tavs om, hvordan efterfølgende omkostninger påvirker afskrivningsgrundla-

get, hvorfor reglerne i IAS 16 forudsættes at kunne anvendes parallelt. Som anført i afsnit

10.1.5 under måling skal væsentlige forbedringer behandles som nyudviklinger.

10.1.7 Impairment/nedskrivning

Reglerne om værdiforringelse fremgår direkte af IAS 36, hvor det blandt andet fremgår at

aktiver med en ubestemmelig levetid og igangværende udviklingsprojekter årligt skal te-

stes for værdiforringelse, også selvom der ikke er nogen indikation af værdiforringelse140.

Reglerne for, hvordan nedskrivningstesten og nedskrivningerne foretages141, er i overens-

stemmelse med reglerne efter IFRS for SME, hvorfor der henvises til behandlingen i afsnit-

tet 9.1.5.

10.1.8 Præsentation

Selskaber skal ved præsentationen af immaterielle anlægsaktiver i balancen oplyse den

regnskabsmæssige værdi af både erhvervede aktiver og internt oparbejdede aktiver.

Herudover skal selskaberne give oplysninger om og præsentere nedenstående i noterne,

ligeledes fordelt på erhvervede og internt oparbejdede aktiver142:

 Hvorvidt brugstiden er uendelig eller begrænset og, hvis den er begrænset den an-

vendte brugstid eller afskrivningssats

 De anvendte afskrivningsmetoder for immaterielle aktiver med begrænset brugstid

137 IAS 38, nr. 97
138 IAS 38, nr. 104 jf. IAS 38
139 IAS 38, nr. 112
140 IAS 36, nr. 10
141 IAS 36, nr. 19-57
142 IAS 38, nr. 118
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 Den regnskabsmæssige bruttoværdi og akkumulerede af- og nedskrivninger ved årets

start og slutning

 Hvor i totalindkomsten afskrivningerne er indregnet

 Anlægsnote, der viser kostpris primo, tilgang (herunder tilgange anskaffet ved virk-

somhedssammenslutninger), aktiver der er klassificeret som besiddelse med hen-

blik på salg, afskrivninger, evt. nedskrivninger eller tilbageførsel af nedskrivninger

som er indregnet i overensstemmelse med IAS 36 og andre ændringer

Ovenstående opdeling skal ligeledes foretages kategorisk, hvis en opdeling af kategorierne

medfører en mere relevant information for brugeren. En sådan opdeling skal foretages så-

fremt grupperne er af sammenlignelig art og standarden nævner blandt andet separate

kategorier som computersoftware, udviklingsprojekter og aktiver under udvikling143.

Selskabet skal endvidere udover i anlægsnoten oplyse om værdiforringede aktiver

Ligeledes skal arten og beløbsstørrelsen af regnskabsmæssige skøn (eksempelvis som følge

af ændret afskrivningsprofil), som har betydning i indeværende år, eller som forventes at få

det i senere år, oplyses.

Endelig skal selskabet oplyse den samlede størrelse af forsknings- og udviklingsomkost-

ninger, som er udgiftsført i regnskabsåret144.

10.2 Omsætning

10.2.1 Definition

IAS 18 omhandler reglerne for indregning af indtægter, som efter frameworket defineres

som:

”stigninger i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af tilgang eller værdistigning af ak-

tiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i egenkapitalen, bortset fra stigninger ved

indskud fra ejere”.

Indtægter omfatter således både omsætning og gevinster. Omsætning er defineret som

indtægter, der opstår i forbindelse med en virksomheds ordinære drift og benævnes som145:

 Varesalg

 Salg af tjenesteydelser

 Renter, udbytte og royalties

Omsætningen behandles generelt efter fuld IFRS i IAS 18, som omfatter ovenstående defi-

nition, samt i IAS 11 som omfatter behandlingen af entreprisekontrakter.

143 IAS 38, nr. 119
144 IAS 38, nr. 126
145 IAS 18, framework
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Selve substansen i indholdet er identisk med indholdet og behandlingen efter IFRS for

SME, om end fuld IFRS i omfang er mere detaljeret.

Efterfølgende afsnit beskæftiger sig således kun med de få forskelle, der er, de to regelsæt i

mellem, som vedrører de præsentationsmæssige krav.

10.2.2 Præsentation

I forhold til IFRS for SME, er præsentationskravene efter fuld IFRS mere omfangsrige og

detaljerede, hvilket fremgår af nedenstående. Præsentationskravene efter fuld IFRS frem-

går, i modsætning til IFRS for SME i flere standarder, således at præsentationskravene

fremgår både af IAS 1, IAS 11, IAS 18 og IFRS 8.

De generelle præsentationskrav følger af IAS 1, som indeholder kravene til hvad årsregn-

skabet skal indeholde, og hvordan opstillingen foretages. IAS 11 og 18 indeholder de om-

sætningsspecifikke præsentationskrav, som knytter sig til omsætning og entreprisekon-

trakter. Endelig indeholder IFRS 8 krav om segmentoplysninger.

Præsentationsmæssigt skal omsætningen opdeles i tre kategorier, nemlig: varesalg, salg af

tjenesteydelser, renter, udbytte og royalties og præsenteres med tilhørende sammenlig-

ningstal146.

Herudover skal selskaberne præsentere omsætningen fordelt på segmenter, såfremt om-

sætningen overstiger 10 % for et enkelt segment147. For at kunne foretage denne opdeling,

kræves det ligeledes at selskaberne har registreringssystemer, som kan afskille de enkelte

aktiviteter, således at de kan præsenteres særskilt. Ydermere skal selskaberne præsentere

segmenterne særskilt, såfremt ledelsen mener, at dette vil gavne regnskabsbrugeren. Ved

segmenteringen af omsætningen indenfor softwareudviklingsbranchen, kan opdelingen

eksempelvis bestå af:

 Salg af softwarelicenser

 Support og vedligeholdelse

 Konsulenthonorar

 Omsætning indregnet efter produktionsmetoden (såfremt selskabet har aktiviteter

hvor dette kan anvendes)

Udover segmentoplysningerne skal selskabet ligeledes angive oplysninger om omsætnin-

gen fordelt på geografiske områder, såfremt dette ikke indebærer uforholdsmæssigt store

omkostninger148. Den geografiske opdeling skal som udgangspunkt vises med en fordeling

af omsætning i hjemlandet og udlandet. Den udenlandske omsætning skal udspecificeres

for lande, hvor omsætningen udgør et væsentligt beløb.

146 IAS 18, nr. 35, B
147 IFRS 8, nr. 13, A
148 IFRS 8, nr. 33
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Endelig skal selskaberne oplyse om, i hvilken grad de er afhængige af deres større kunder.

Såfremt selskaberne har kunder, hvor omsætningen udgør mere end 10 % eller derover, skal

den samlede omsætning oplyses for hver kundetype, samt hvordan denne omsætning ind-

går i segmentfordelingen149.

Oplysnings- og præsentationskrav vedrørende entreprisekontrakter, er sammenfaldende

med kravene efter IFRS for SME, hvorfor disse ligeledes skal iagttages.

Af den anvendte regnskabspraksis skal fremgå, hvilke metode der er anvendt for indreg-

ning af omsætning, herunder ligeledes hvilken metode der er anvendt til at opgøre færdig-

gørelsesgraden for salg af tjenesteydelser. Herudover skal anvendt regnskabspraksis omfat-

te alle typer af transaktioner, såfremt selskabet måtte have flere typer af salgstransaktio-

ner. Ligeledes skal der foretages en beskrivelse af hvert element, såfremt en transaktion

består af flere enkelte elementer, samt hvordan de enkelte elementer identificeres og må-

les150.

10.2.3 Ny standard for indtægtsindregning

At omsætningsområdet indenfor netop softwareudviklingsbranchen er et meget komplekst

område efter de nugældende standarder, er den tidligere behandling en belysning af.

IASB har sammen med den amerikanske standardudsteder, FASB udarbejdet et udkast til

en fælles standard, som skal forsøge at udligne nogle af de nuværende forskelle, der gælder

for indtægtsområdet mellem begrebsrammerne fuld IFRS og US GAAP. Herudover har bag-

grunden for projektet ligeledes være at afhjælpe den kendsgerning af reglerne i IAS 18 ikke

giver tilstrækkelig vejledning for behandling af omsætning151.

Projektet blev igangsat i 2002, og har således været undervejs i mange år. Årsagen hertil er

dels at de europæiske og amerikanske regnskabsprincipper grundliggende er meget for-

skellige, hvorfor udarbejdelsen af en fælles regelsæt har givet anledning til mange diskus-

sioner i forbindelse med ændringerne af blandt andet indregnings og målingsprincipperne.

Projektet er den 24. juni 2010 sendt i 2. høring, hvor høringsfristen udløb den 22. oktober

2010, og en endelig standard forventes implementeret i 2014152.

Ved indførelsen af den nye standard vil de eksisterende standarder blive ophævet.

Ud fra det nuværende udkast, vil de nye indregnings- og målingsprincipper få indflydelse

for selskaber som typisk har salgstransaktioner bestående af flere elementer.

149 IFRS 8, nr. 34
150 IAS 18, nr. 35 A og IAS 11, nr. 39
151 Buhrkal Sørensen, Hans Peter m. fl.. (2005), Omsætning – forslag til ændringer for indregning og måling af omsætning, Revision &
Regnskabsvæsen
152 Practical guide to IFRS – edition 2, (9. juli 2010), PwC
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I forhold til afhandlingens opbygning, vil vi dog først senere komme ind på det konkrete

indhold heri, da vi på den måde får mulighed for at uddybe indholdet og sammenholde det

med de nuværende regler idet det er vores opfattelse at den nye standard ligeledes kan få

effekt på IFRS for SME.
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11.0 BEHANDLING AF REGNSKABSPOSTER EFTER ÅRL

Hvor IFRS’ bestemmelser blev gennemgået i det forrige kapitel, indeholder dette kapitel en

gennemgang af bestemmelserne efter årsregnskabsloven.

Der er i kapitlet fokuseret på forskellene til de to gennemgåede regelsæt, og der er refereret

til disse, hvor der er ligheder.

Da vores udvalgte selskaber alle aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, vil neden-

stående behandling danne udgangspunkt for vores senere analyse af hvorvidt selskaberne

efterlever lovens krav.

11.1 Immaterielle anlægsaktiver

11.1.1 Definition

Årsregnskabslovens definition på immaterielle anlægsaktiver fremgår af lovens bilag 1, C

nr. 1, og definerer aktiver som:

”Ressourcer som er under virksomhedens kontrol samt et resultat af tidligere begivenheder,

og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”.

Endvidere fremgår, at anlægsaktiver153 er aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller

brug for virksomheden.

Årsregnskabsloven sondrer således ikke mellem materielle og immaterielle aktiver, men

opererer derimod med en bred definition.

Ligesom ved de forrige behandlinger vil nedenstående behandling kun tage udgangspunkt

i immaterielle anlægsaktiver i form af udviklingsprojekter, igangværende udviklingsprojek-

ter og erhvervede rettigheder.

11.1.2 Indregning

Indregningen af immaterielle anlægsaktiver skal ske efter den generelle indregningsbe-

stemmelse, som gælder for aktiver, hvilket betyder, at selskaber skal indregne et aktiv i

balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og

aktivets værdi kan måles pålideligt. Selskaber i regnskabsklasse B og mellem C kan dog

undlade at indregne udviklingsprojekter og internt oparbejdede immaterielle anlægsakti-

ver154.

Ovenstående undtagelse skal ses i overensstemmelse med årsregnskabslovens grundlig-

gende principper, hvilket betyder at selskaberne ikke kan gøre brug af undtagelsen, så-

fremt årsregnskabet ved brug af undtagelsen ikke giver et retvisende billede.

153 Årsregnskabsloven – Bilag 1, C nr. 2
154 Årsregnskabsloven § 33
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Årsregnskabsloven tillader i forlængelse af ovenstående både aktivering af erhvervede og

internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver, for eksempel udviklingsprojekter, dog kan

visse internt oparbejde immaterielle anlægsaktiver ikke aktiveres. Der følges de samme

undtagelser hertil som efter fuld IFRS.

11.1.3 Måling

Reglerne for målingen af immaterielle anlægsaktiver er i overensstemmelse med reglerne,

som er beskrevet under afsnit 10.1.3 og 10.1.4 efter fuld IFRS, både hvad angår erhvervede

aktiver og internt oparbejdede aktiver.

Det fremgår direkte af kommentarerne til loven, at loven ikke indeholder regler for udvik-

lingsprojekter, og at reglerne i IAS 38 finder anvendelse155.

For selskaber i regnskabsklasse B gælder der dog den undtagelse, at det ikke er et krav at

indregne IPO tillæg i kostprisen for egenudviklede aktiver156.

Ved opgørelsen af IPO tillæg skal det bemærkes, at reglerne efter IAS 38 ikke nødvendigvis

skal følges til fulde, da disse er skærpede i forhold til loven ved fordelingen af blandt andet

husleje. Årsregnskabsloven tillader nemlig, at selskabet kan aktivere huslejeomkostninger

som en del af et udviklingsprojekt, såfremt det sker efter en fornuftig fordelingsnøgle157.

11.1.4 Efterfølgende måling

Årsregnskabsloven tillader ikke opskrivning af immaterielle anlægsaktiver, hvorfor den ef-

terfølgende måling skal ske til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger.

Afskrivningerne skal tilsigte en systematisk afskrivning over aktivets brugstid158. Afskriv-

ningen skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afsluttet

brugstid og måles på tidspunktet, hvor afskrivningen begyndes.

Dette medfører, at der kan beregnes en restværdi, som reducerer de løbende afskrivninger.

Ved værdiansættelsen af restværdien for immaterielle anlægsaktiver sker dette efter loven

på samme måde som efter de øvrige begrebsrammer159, hvorfor den henvises til afsnit 9.1.4.

Det betyder således, at der sjældent vil kunne beregnes en restværdi for immaterielle an-

lægsaktiver.

Afskrivningsperioden skal fastsættes på det tidspunkt, hvor afskrivningerne starter, hvilket

er på det tidspunkt, hvor aktivet er i den stand, som ledelsen har planlagt. Ved fastsættel-

sen af afskrivningsperioden skal ledelsen foretage vurderingen ud fra et skøn eller ud fra

historiske brugstider. Afskrivningsperioden kan ændres undervejs, hvis eksempelvis den

155 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 551
156 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 320 og årsregnskabsloven § 40
157 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 551
158 Årsregnskabsloven § 43
159 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 348 A
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teknologiske udvikling medfører, at afskrivningsperioden formindskes. Det er dog ikke et

krav, at der foretages en årligt skøn af afskrivningsperioden160.

Årsregnskabsloven foreskriver endvidere at afskrivningsperioden for immaterielle anlægs-

aktiver ikke må overstige 20 år161.

Loven omtaler ikke noget om behandling af efterfølgende omkostninger i forbindelse med

forbedringer af internt udviklede projekter. På den måde, kommentarerne henviser til IAS

38, må antages, at efterfølgende omkostninger behandles på samme måde som efter fuld

IFRS.

Afskrivningerne ophører, når aktivet er fuldt afskrevet, ved salg, eller restafskrives hvis

aktivet ikke længere bibringer nogle fremtidige økonomiske fordele til selskabet.

11.1.5 Impairment/nedskrivning

Årsregnskabsloven indeholder krav om, der skal foretages nedskrivningstest på interne

udviklingsprojekter under udførsel, hvis der er indikation på nedskrivningsbehov162. Det er

således ikke et krav, at der foretages en årlig test, men kun at testen foretages, hvis der er

indikatorer herpå.

Såfremt der er indikatorer, der tyder herpå, skal nedskrivningen foretages på samme måde

som efter IFRS for SME og fuld IFRS, hvorfor den henvises til afsnittet 9.1.5 under behand-

lingen af IFRS for SME. Dog tillader årsregnskabsloven i modsætning til de to øvrige be-

grebsrammer at nedskrevet goodwill kan tilbageføres på et senere tidspunkt.

11.1.6 Præsentation

Immaterielle anlægsaktiver skal præsenteres i følgende poster163:

 Færdiggjorte udviklingsprojekter

 Erhvervede patenter, licenser mv.

 Goodwill

 Udviklingsprojekter under udførsel og forudbetaling for immaterielle anlægsaktiver

Selskaber i regnskabsklasse C skal ligeledes præsentere en note for hver af ovenstående

poster, indeholdende: kostpris, årets til- og afgang, af- og nedskrivninger (herunder årets

nedskrivninger, årets afskrivninger, årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver)164.

I selskabets anvendte regnskabspraksis skal der redegøres for indregningsmetoden og

værdiansættelsen af poster, som indgår i balancen. For aktiver indebærer dette at det skal

fremgå, om indregningen er sket til kostpris, brugstiden for aktivet samt hvilke metoder

160 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 346
161 Årsregnskabsloven § 43, stk. 3
162 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 551
163 Årsregnskabsloven – bilag 2, nr. 1
164 Årsregnskabsloven § 88
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der af- og nedskrives efter165. For selskaber i regnskabsklasse C skal der ligeledes oplyses

om, hvordan indregning af IPO tillæg er foretaget166.

Såfremt afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver overstiger 5 år, kræves det

yderligere, at dette oplyses og begrundes fyldestgørende.

Endeligt skal selskaber efter regnskabsklasse C i ledelsesberetningen, foruden den generel-

le omtale som kræves167, ligeledes beskrive forskning og udviklingsaktiviteten. Kravet hertil

gælder kun for selskaber, som har at gøre med forskning og udviklingsaktiviteter, og det er

op til selskaberne selv at afgøre, hvor omfattende og detaljeret beskrivelsen skal være.

Til trods for kravet herom er det ikke et krav, at årets udgiftsførte omkostninger til forsk-

ning og udvikling oplyses, efter årsregnskabsloven168.

11.2 Omsætning

11.2.1 Definition

Årsregnskabslovens behandling af omsætningsområdet er forholdsvist snævert beskrevet i

loven og er således kun behandlet i årsregnskabslovens § 49.

Indregningskriteriet for omsætning følger det generelle indtægtskriterium for loven, som

foreskriver at indtægter skal indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Ind-

tægter defineres som stigninger i aktivernes værdi eller fald i forpligtelserne, hvilket er en

meget bred definition169. Indtægterne kan derved indregnes på det tidspunkt, hvor det kan

forventes at virksomheden vil modtage en betaling som modydelse.

Årsregnskabslovens definition for omsætning er i loven angivet som følgende170:

”Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinæ-

re aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte for-

bundet med salgsbeløbet.”.

Lovens definition er identisk med definitionen efter de to øvrige begrebsrammer.

Herudover er årsregnskabsloven opbygget i overensstemmelse med IAS 11 og 18, og det

fremgår ligeledes af lovkommentarerne171, at begge kan anvendes som fortolkningsbidrag

til trods for at disse på en række punkter er mere nuanceret og udtømmende end årsregn-

skabslovens ene paragraf omkring indregning og måling af omsætning.

165 Årsregnskabsloven § 53
166 Årsregnskabsloven § 87, stk, 1
167 Årsregnskabsloven § 99
168 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 640
169 Årsregnskabsloven § 49
170 Årsregnskabsloven bilag 1, C, nr. 11
171 Kommentar til årsregnskabsloven, nr. 386
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På baggrund af denne opbygning henvises til afhandlingens tidligere behandling af ind-

regning og måling af omsætning.

Årsregnskabslovens opbygning med hensyn til lempelse af reglerne for mindre selskaber

medfører, at selskaber i regnskabsklasse B frivilligt kan bestemme om de ønsker at anven-

de produktionsmetoden ved indregning af omsætning. For softwareudviklingsselskaberne

får dette effekt på indregning af omsætning for specialtilpasset software.

Det må dog antages, at selskaberne vil gøre brug af muligheden for anvendelsen, da de

ellers først vil kunne indregne omsætningen, når leveringen er afsluttet.

11.2.2 Præsentation

Årsregnskabsloven indeholder selvstændigt en række krav om præsentation og oplysninger

under omsætningsområdet, hvilket indebærer, at selskaberne som minimum skal opdele

indtægter efter: salg af varer og salg af tjenesteydelser.

Nettoomsætning er den omsætning, som kommer fra virksomhedens primære aktivitet,

som danner grundlag for virksomhedens eksistens.

Selskaberne i regnskabsklasse B og mellem C kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at præ-

sentere omsætningen i årsrapporten, eller sammendrage denne post i en nettopost be-

nævnt ”bruttofortjeneste” eller ”bruttotab”172. Selskaberne skal i den anvendte regnskabs-

praksis oplyse metoden for indregningen og målingen af omsætning. Dette gælder til trods

for, selskaberne har valgt at sammendrage omsætningen i en nettopost.

Selskaber i regnskabsklasse store C skal derimod altid vise omsætningen og endvidere

opdele omsætningen fordelt på segment og geografisk område, hvis disse afviger indbyr-

des. Oplysningerne kan dog undlades, hvis det vurderes at kunne volde selskabet skade at

oplyse herom. I tilfælde af at selskabet ikke oplyser herom, skal dette begrundes173.

Herudover er det god regnskabsskik at omtale indregningen og måling af indtægter i ledel-

sesberetningen, hvis det har været usikkerheder forbundet hermed, eller der har været

usædvanlige forhold, som har påvirket målingen heraf, hvilket gælder for alle regnskabs-

klasser174.

172 Årsregnskabsloven § 32 og 81 modsætningsvis
173 Årsregnskabsloven § 96
174 Årsregnskabsloven § 77 og 99
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12.0 SAMMENHOLDELSE AF BEGREBSRAMMERNE

Som repetition af indholdet i de foregående tre kapitler, følger nedenfor en oversigt over

reglerne efter de tre begrebsrammer. Oversigten er udarbejdet for nemt at kunne overskue

begrebsrammerne, og indeholder således ikke noget nyt i forhold til den tidligere behand-

ling. I modsætning til den tidligere behandling er der i udarbejdelsen lagt vægt på den pæ-

dagogiske fremstilling, hvorfor modellen ikke er udtømmende i forhold til beskrivelsen.

I oversigten er der taget udgangspunkt i softwareudviklingsbranchen, hvorfor valgmulig-

heder som ovenfor har vist sig ikke at være relevante for denne branche er udeladt.

12.1 Generelle krav til årsregnskabet

Generelt indeholder begrebsrammerne forskellige krav til bestanddelene i årsregnskabet.

Disse er kort skitseret nedenfor, uden dog en yderligere uddybning af elementernes ind-

hold. Oversigten er medtaget for at give en overblik over det generelle indhold, da kravene

varierer mellem begrebsrammerne.

IFRS for SME Fuld IFRS
Årsregnskabsloven - klasse

B mellem C store C

Krav om:

- Totalindkomstopgørelse Ja Ja Nej

- Resultatopgørelse Nej Nej Ja

- Balance Ja Ja Ja

- Egenkapitalopgørelse Ja Ja Ja* Ja

- Pengestrømsopgørelse Ja Ja Nej Ja

- Redegørelse om anvendt

regnskabspraksis
Ja Ja Ja

- Noter Ja Ja Ja

- Ledelsesberetning Nej**** Nej*** Nej** Ja

- Ledelsespåtegning Nej**** Nej*** Ja

*) Valgfrihed mellem summarisk eller fuldstændig egenkapitalopgørelse

**) Dog krav om ledelsesberetning, hvis der er sket væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold

***) Ej krav efter IFRS men særligt dansk krav jf. årsregnskabslovens § 102

****) Ej krav efter IFRS for SME men må formodes at blive et krav, hvis standarden implementeres i Danmark
Tabel 4, kilde: Egen tilvirkning
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12.2 Immaterielle anlægsaktiver

For at gøre oversigten sammenlignelig er oversigten udarbejdet særskilt for erhvervede- og

internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

IFRS for SME Fuld IFRS
Årsregnskabsloven - klasse

B mellem C store C

Krav om indregning af erhvervede

immaterielle anlægsaktiver
Ja Ja Ja

Mulighed for opskrivning Nej Nej* Nej

Krav om afskrivning Ja Ja** Ja

Begrænsning for maksimal af-

skrivningsperiode
10 år Nej 20 år

Krav om årlig test af afskriv-

ningsperiode
Nej Ja Nej

Krav om årlig nedskrivningstest Nej Nej*** Nej

Krav om nedskrivningstest ved

værdiforringelse
Ja Ja Ja

Præsentationskrav:

- Anlægsnote Ja Ja Nej Ja Ja

- Ledelsesberetning Nej Nej Nej Ja Ja

- Anvendt regnskabspraksis Ja Ja Ja

- Angivelse af årets udgifter til

forskning og udvikling
Ja Ja Nej

*) Mulighed for opskrivning ved anvendelsen af omvurderingsmodellen

**) Dog ikke for aktiver med en ubestemmelig brugstid

***) Dog krav for aktiver med en ubestemmelig brugstid
Tabel 5, kilde: Egen tilvirkning
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Internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver

IFRS for SME Fuld IFRS
Årsregnskabsloven - klasse

B mellem C store C

Mulighed for indregning af internt

oparbejdede immaterielle anlægs-

aktiver

Nej Ja Ja

Krav om indregning af internt

oparbejdede immaterielle anlægs-

aktiver

N/A Ja

Nej, dog
under

iagttagelse
af retvisen-
de billede

Nej, dog
under

iagttagelse
af retvisen-
de billede

Ja

Krav om indregning af IPO tillæg i

kostprisen
N/A Ja

Tilvalgs-
mulighed

Ja Ja

Mulighed for opskrivning N/A Nej* Nej

Krav om afskrivning N/A Ja** Ja

Begrænsning for maksimal af-

skrivningsperiode
N/A Nej 20 år

Krav om årlig test af afskrivnings-

periode
N/A Ja Nej

Krav om årlig nedskrivningstest N/A

Ja - dog
kun for

projekter
under

udførsel

Ja - dog kun for projekter under udførsel

Krav om nedskrivningstest ved

værdiforringelse
N/A Ja Ja

Præsentationskrav:

- Anlægsnote N/A Ja Nej Ja Ja

- Ledelsesberetning N/A Nej Nej Ja Ja

- Anvendt regnskabspraksis N/A Ja Ja

- Angivelse af årets udgifter til

forskning og udvikling
N/A Ja Nej

*) Mulighed for opskrivning ved anvendelsen af omvurderingsmodellen

**) Dog ikke for aktiver med en ubestemmelig brugstid
Tabel 6, kilde: Egen tilvirkning
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12.3 Omsætning

IFRS for SME Fuld IFRS
Årsregnskabsloven - klasse

B mellem C store C

Krav om indregning af omsæt-

ning i takt med den indtjenes
Ja Ja Ja

Krav om anvendelse af produk-

tionsmetoden
Ja Ja

Tilvalgs-
mulighed

Ja Ja

Krav om opdeling af kontrakter

med flere transaktioner
Ja Ja Ja

Regler for identifikation af an-

vendelsen af produktionsmeto-

den

Nej Nej Nej

Krav om præsentation af:

- Omsætning Ja Ja
Tilvalgs-
mulighed

Tilvalgs-
mulighed

Ja

- Segmentoplysninger Nej Ja Nej Nej Ja

- Kundeafhængighed Nej Ja Nej

- Anvendt regnskabspraksis Ja Ja Ja

Tabel 7, kilde: Egen tilvirkning
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13.0 DELKONKLUSION

Ved aflæggelsen af årsregnskabet har softwareudviklingsselskaberne på nuværende tids-

punkt mulighed for anvendelse af begrebsrammerne IFRS og årsregnskabsloven. Årsregn-

skabsloven er for danske selskaber en ufravigelig begrebsramme, hvor IFRS er en tilvalgs-

mulighed.

IASB har dog udsendt en begrebsramme til små og mellemstore selskaber, som forventes

implementeret i Danmark efter EU godkendelsen, hvorfor selskaberne i branchen på sigt

kan vælge mellem tre begrebsrammer.

Af ovenstående behandling fremgår det, at alle tre begrebsrammer er principbaserede,

hvilket betyder, at de i væsentligt omfang har de samme fordele og begrænsninger.

Reglerne efter IFRS er udarbejdet gennem mange år, hvilket har afstedkommet, at antallet

af standarder er relativt stort, samt at opbygningen har gjort, at regelsættet indeholder

krydsreferencer, som besværliggør overskueligheden af begrebsrammen.

Årsregnskabsloven er derimod, opbygget som en selvstændig national lov. Den internatio-

nale globalisering har afstedkommet, at årsregnskabsloven er omskrevet flere gange, hvil-

ket betyder, at fuld IFRS anvendes som fortolkningsbidrag. Dette medfører, at når årsregn-

skabsloven anvendes, er man i en vis udstrækning nødt til at have kendskab til fuld IFRS.

IFRS for SME er udarbejdet i en sammenhængende proces og fungerer som et stand alone

regelsæt, hvilket gør standarden let tilgængelig for de små og mellemstore selskaber.

Ud fra vores selskabsudvælgelse og softwareudviklingsselskabernes forretningsmodel, har

vi analyseret os frem til, at de væsentligste regnskabsposter er immaterielle anlægsaktiver

samt indregning af omsætning.

Generelt behandles regnskabsposterne ens efter de tre begrebsrammer, som illustreret i de

opsummerende oversigter. Der er dog områder, hvor de tre regelsæts behandling afviger,

hvilket får indflydelse for selskaberne i softwareudviklingsbranchen.

I forhold til immaterielle anlægsaktiver, har afvigelsen fra IFRS for SME til de øvrige be-

grebsrammer stor betydning, idet denne standard, modsat de andre, ikke tillader aktive-

ring af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver.

For omsætningsområdet er behandlingen identisk, for så vidt angår indregning og måling.

Ingen af standardernes regler redegør dog for, hvordan opdelingen af transaktionerne, på

baggrund af deres substans skal ske, hvilket kan give særlige udfordringer for selskaber i

softwareudviklingsbranchen, idet deres forretningsmodel er opbygget således, at deres

salgstransaktioner i nogle tilfælde indeholder flere elementer som skal behandles som sær-

skilte transaktioner.

Herudover er der præsentationsmæssigt forskellige krav i alle standarder hvortil det be-

mærkes, at fuld IFRS stiller større præsentationsmæssige krav end de øvrige begrebsram-

mer, hvilket stiller væsentligt større krav til selskaberne.
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14.0 OVERGANG TIL IFRS FOR SME

Hvor foregående kapitel beskæftigede sig med på den teoretiske behandling af begrebs-

rammen IFRS for SME, har vi i dette kapitel anlagt en mere praktisk indgangsvinkel til

softwareudviklingsselskabernes anvendelse af den nye standard, for herigennem at kunne

vurdere hvorvidt denne er anvendelig for disse, samt hvilke konsekvenser en eventuel

overgang til denne, vil have for selskaberne.

For at vurdere hvorvidt selskaberne er i stand til at overgå til den nye standard, har vi fore-

taget en gennemgang af deres nuværende årsregnskaber, aflagt efter årsregnskabsloven

for på denne baggrund at vurdere om selskaberne er i stand til at efterleve denne begrebs-

ramme og eventuelt er gearede til en overgang til IFRS for SME.

Herefter har vi belyst konsekvenserne for selskaberne ved en overgang til den nye stan-

dard. Først har vi belyst, hvilke elementer der kræves indarbejdet i årsregnskabet og hvilke

der kan udelades. Herefter følger en undersøgelse af de talmæssige konsekvenser for sel-

skaberne ved en eventuel overgang.

I forlængelse heraf har vi opgjort primobalancen for de fire udvalgte selskaber, ligesom vi

har undersøgt om der er særlige overgangsregler, som selskaberne skal være opmærksom-

me på.

Til brug for vor vurdering af hvorvidt SME standarden giver tilstrækkelig vejledning for

selskabernes behandling af de væsentlige regnskabsposter, har vi opstillet tre scenarier for

omsætningsindregning, hvor vi har illustreret hvorledes omsætning indregnes efter stan-

darden, og om denne giver selskaberne en tilstrækkelig vejledning for indregningen heraf.

Scenarierne tager udgangspunkt i problemstillinger, som vurderes almindeligt forekom-

mende for selskaber i opgavens målgruppe.

Indregningen og målingen af selskabernes immaterielle anlægsaktiver har vi valgt ikke at

behandle særskilt og opstille scenarier for, idet det i den teoretiske belysning er konstate-

ret, at selskaberne ikke har adgang til at indregne udviklingsprojekter i balancen, hvorfor

en yderligere behandling heraf ikke synes relevant.

14.1 Vurdering af nuværende aflæggelse efter årsregnskabsloven

De fire udvalgte selskaber aflægger på nuværende tidspunkt alle deres årsregnskab efter

årsregnskabsloven. Som tidligere beskrevet er årsregnskabsloven opbygget ud fra en byg-

geklodsmodel, hvilket indebærer flere oplysningskrav, jo større virksomheden er. Af de fire

udvalgte selskaber, aflægger tre af disse efter reglerne for mellemstore virksomheder i

regnskabsklasse C, mens det sidste selskab CaPaSystems A/S aflægger årsregnskabet i

overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for selskaber i regnskabsklasse B.

Vi har ved gennemgangen af de nuværende aflagte regnskaber fokuseret på regnskabs-

praksis, herunder indregning og måling samt præsentation i årsregnskabet af posterne
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immaterielle anlægsaktiver og omsætning, som er de poster, vi gennem hele afhandlingen

har fokuseret på.

I gennemgangen af årsregnskaberne er der taget udgangspunkt i den tidligere gennemgå-

ede teori efter årsregnskabsloven, hvorfor vi for overskuelighedens skyld har valgt at illu-

strere gennemgangen af årsregnskaberne skematisk. Vi har fokuseret på de væsentligste

oplysningsmæssige krav og medtaget de oplysninger, som er relevante i forhold til en

eventuel overgang til IFRS for SME, således at oversigten viser, hvorvidt årsregnskabslo-

vens krav overholdes. Hvert af de to områder gennemgås særskilt, således at immaterielle

anlægsaktiver og omsætning behandles hver for sig.

Nedenfor følger oversigten over udvalgte krav efter årsregnskabsloven for immaterielle an-

lægsaktiver:

Redegørelse
for indreg-

ning og må-
ling af imma-

terielle an-
lægsaktiver

Redegørelse for
afskrivningsprofil

for immaterielle
anlægsaktiver

Oplysning om anvendt
afskrivningsperiode for

udviklingsomkostninger

Redegørelse
for nedskriv-

ning af im-
materielle

anlægsaktiver

Præsentation
af anlægsno-

te

SaXoTECH A/S Ja Ja 3 år Ja Ja

Milestone Systems A/S Ja Ja 5 år Ja Ja

Mark Information A/S Ja Ja 7 år** Ja Ja

CaPaSystems A/S Ja Nej Ej oplyst* Ja Ja

* selskabet har tilsyneladende tilvalgt anvendelsen af reglerne i regnskabsklasse C, om end dette ikke
er anført nogle steder. Som følge heraf skal det oplyses, hvilken afskrivningsperiode der er anvendt.

** ej redegjort udtømmende for afskrivningsperiode > 5 år som krævet i ÅRL.
Tabel 8, kilde: egen tilvirkning

Som det fremgår af tabellen ovenfor, har selskaberne i det store hele efterlevet årsregn-

skabsloven, for så vidt angår præsentation omkring immaterielle anlægsaktiver.

Alle selskaberne har valgt at indregne udviklingsprojekter i balancen, hvilket på baggrund

af den tidligere teoretiske behandling kan skyldes, at selskaberne anser indregningen som

værende en nødvendighed for, at årsregnskabet giver et retvisende billede. Som illustreret

i Tabel 6 er det ikke et krav for selskaber i regnskabsklasse B og mellem C at indregne ud-

viklingsomkostninger, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at selskaberne subjektivt har

vurderet, at denne undtagelse ikke kan anvendes i deres tilfælde.

Der er dog enkelte mangler i forhold til oplysninger omkring afskrivningsperiode på udvik-

lingsprojekter og generelt omkring afskrivningsprofil. Både CaPaSystems A/S og Mark In-

formation A/S opfylder på dette område ikke oplysningsforpligtelserne, som følger efter

årsregnskabsloven, idet Mark Information A/S ikke har oplyst, hvorfor man har valgt en

afskrivningsperiode på mere end fem år.

CaPaSystems A/S har undladt at skrive om, hvordan immaterielle anlægsaktiver måles ef-

ter første indregning, herunder hvilken levetid de immaterielle anlægsaktiver har, og hvor-

dan disse afskrives.
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Nedenfor følger en opsummering af praksis og præsentation af selskabernes omsætning.

Oplysning om
omsætningens

størrelse

Redegørelse for
indregning af

omsætning

Redegørelse for
indregning af for-
skellige typer om-

sætning

Redegørelse for
anvendelse af

indregning efter
produktions-

metoden

SaXoTECH A/S Ja Ja Nej Ja

Milestone Systems A/S Ja Ja Nej Ja

Mark Information A/S Nej Ja Ja Ja

CaPaSystems A/S Nej Ja Ja N/A*

* selskabet har pr. statusdagen ingen igangværende arbejder for fremmed regning.
Tabel 9, kilde: egen tilvirkning

Som det fremgår af tabellen ovenfor, følger alle selskaberne kravene i årsregnskabsloven,

og der er ikke undladt oplysninger, som er krævet efter årsregnskabsloven. Det bemærkes i

den forbindelse, at årsregnskabslovens krav til selskaber i regnskabsklasse B og mellem C

ikke er store, hvorfor selskabernes regnskabspraksis for de forskellige omsætningstyper

ikke er udtømmende beskrevet.

Det er overordnet vores vurdering, at selskaberne er i stand til at oplyse i overensstemmel-

se med reglerne og kravene i årsregnskabsloven.

14.2 Yderligere krav ved aflæggelse af årsregnskab efter IFRS for SME

14.2.1 Årsregnskabets bestanddele

For størsteparten af selskaberne indeholder de nuværende aflagte årsregnskaber i høj grad

de elementer, som er krævet efter IFRS for SME, men også dele som ikke er krævet herefter.

Gennemgående for alle selskaberne er det, at ingen af selskaberne udarbejder en totalind-

komstopgørelse, som er krævet for årsregnskaber aflagt efter SME standarden.

CaPaSystems A/S’ årsregnskab, som er udarbejdet efter årsregnskabslovens regler for sel-

skaber i regnskabsklasse B, indeholder heller ikke en pengestrømsopgørelse, som ligeledes

er krævet efter SME standarden.

Herudover indeholder regnskaberne som udgangspunkt de i SME standarden krævede op-

lysninger og bestanddele.

14.2.2 Oplysninger

I modsætning til årsregnskabsloven er der i SME standarden ikke mulighed for at undlade

at oplyse selskabets nettoomsætning. To af de fire selskaber har valgt ikke at oplyse om-

sætningen, hvilket selskaberne skal gøre efter SME standarden. Det må dog antages, at

selskaberne uden videre er i stand til at fremskaffe denne information, og at det er af kon-

kurrencemæssige årsager, at selskaberne ikke ønsker at oplyse dette. Det er i den forbin-

delse bemærkelsesværdigt, at to af de udvalgte selskaber vælger at præsentere omsætnin-

gen, mens to vælger ikke at oplyse denne, hvorfor det ikke er vores opfattelse, at dette vil

blive afgørende ved en eventuel overgang til SME standarden.

Selskabernes registreringssystemer skal også være sat op således, at selskaberne er i stand

til at opdele deres omsætning på hver enkelt omsætningstype. Under hensyntagen til sel-
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skabernes løbende økonomistyring med videre er det vores vurdering, at selskaberne ikke

vil have vanskeligheder med at fremskaffe disse informationer.

Herudover skal selskaberne angive årets udgifter til forskning og udvikling. Dette skal selv-

følgelig ses i lyset af, at selskaberne i henhold til standarden ikke har adgang til at aktivere

internt oparbejdede udviklingsprojekter, men der er altså modsat årsregnskabsloven krav

om, at selskaberne i årsregnskabet oplyser de samlede omkostninger hertil.

Når der henses til de tidligere beskrevne registrerings- og dokumentationskrav for aktive-

ring af udviklingsprojekter under årsregnskabsloven, må det ligeledes antages at være mu-

ligt for selskaberne at fremskaffe disse informationer.

I kraft af at selskaberne ikke efter SME standarden må indregne internt oparbejdede imma-

terielle anlægsaktiver, skal disse dokumentationskrav ikke opfyldes, som det kræves efter

årsregnskabsloven, hvilket vurderes som en lempelse.

Overordnet er der således enkelte skærpelser og yderligere oplysningskrav for de fire ud-

valgte selskaber, såfremt disse ønsker at overgå til SME standarden. Det skal i den hen-

seende bemærkes, at vi kun har beskæftiget os med udvalgte områder, hvorfor der er en

stor del af de noter og oplysninger, som indgår i årsregnskaberne i dag, som ligeledes skal

indgå, når årsregnskabet skal udarbejdes efter SME standarden.

Det kan overordnet siges, at selskaber som i forvejen lever op til oplysningskravene i regn-

skabsklasse C og samtidig oplyser omsætningen i årsregnskabet, ikke vil have de store

udfordringer ved at overgå fra aflæggelse efter årsregnskabsloven til SME standarden. Det

bemærkes endvidere, at elementerne i årsregnskaberne udarbejdet efter regnskabsklasse C

og IFRS og SME ligger tæt op af hinanden.

På baggrund af gennemgangen af de aflagte årsregnskaber er det vores opfattelse, at sel-

skaberne er i stand til at overgå til SME standarden, såfremt de ønsker det, idet de yderli-

gere oplysninger og elementer der skal indgå ikke vil medføre en væsentlig byrde for sel-

skaberne.

14.3 Bestemmelser for overgang til IFRS for SME

Ved selskabernes overgang til IFRS for SME skal standardens section 35 anvendes, som

vedrører overgang til standarden. Denne section foreskriver, hvornår overgang anses for

sket, hvilke præsentationskrav der skal opfyldes som følge af overgangen, samt hvilke krav

og undtagelsesregler der finder anvendelse ved overgangen. Reglerne er ikke uddybende

forklaret i nærværende afhandling, men i stedet senere illustreret for de fire udvalgte sel-

skaber.

IFRS for SME er, som tidligere anført, et selvstændigt regelsæt, der skal anvendes på stand-

alone basis. Som følge heraf skal alle standardens regler anvendes, når et selskab beslutter

sig for at overgå til standarden. Det vil sige, at alle aktiver og forpligtelser indregnes i åb-

ningsbalancen i overensstemmelse med standarden, ligesom aktiver og forpligtelser, som



OVERGANG TIL IFRS FOR SME

72

IFRS for SME ikke tillader indregnet, ikke indregnes i balancen. Der er herfra en række

undtagelsesbestemmelser175, som vi under hensyntagen til undtagelsernes egenart ikke har

vurderet relevante for afhandlingens målgruppe.

Det er endvidere værd at bemærke, at ved overgangen til standarden skal der præsenteres

et fuldt årsregnskab efter SME standarden. Det vil sige, at såvel årets tal samt sammenlig-

ningstal skal være udarbejdet efter SME standarden. Overgangsdatoen for overgangen til

IFRS for SME bliver således åbningsdatoen i sammenligningsåret, hvorfor der skal foreta-

ges en omgørelse af sammenligningstallene, således at disse ligeledes er indregnet efter

standarden. Denne tilpasning sikrer regnskabsbrugers forståelse af årsregnskabet, samt

fremmer kontinuiteten af oplysningerne.

14.4 Konsekvenser af overgang til IFRS for SME

Som beskrevet ovenfor skal aktiver og forpligtelser ved overgang til IFRS for SME behand-

les efter reglerne i SME standarden. Dette har naturligvis indflydelse ved selskabernes

overgang til standarden, og vi har i det efterfølgende afsnit illustreret, hvilken betydning

det har for de fire udvalgte selskaber.

I illustrationerne er der taget udgangspunkt i, at selskaberne overgår til aflæggelse af års-

regnskab efter IFRS for SME pr. 31. december 2010, og overgangsdatoen bliver således,

som tidligere beskrevet, den 1. januar 2009.

I opgørelserne har vi kun behandlet de tidligere beskrevne regnskabsposter, idet vi har

vurderet, at disse har den væsentligste betydning for beslutningen om overgang til det nye

regelsæt176.

Nedenfor følger de fire illustrationer, i overensstemmelse med ”Transition-noten”, som fo-

reskrevet i IFRS for SMEs – Illustrative consolidated financial statements 2010:

SaXoTECH A/S (alle beløb er i TDKK) 31.12.2009 01.01.2009

Egenkapital efter årsregnskabsloven 12.010 7.585

Nedskrivning af aktiverede udviklingsprojekter, der ikke opfylder IFRS for
SMEs indregningskriterier -22.641 -21.660

Egenkapital efter IFRS for SME -10.631 -14.075

2009

Årets resultat efter årsregnskabsloven 4.591

Nedskrivning af årets aktiverede udviklingsprojekter -17.895

Tilbageførsel af afskrivninger på udviklingsprojekter 16.914

Årets resultat efter IFRS for SME 3.610

175 IFRS for SMEs, 35.9 og 35.10 (juli 2009), IASB
176 Udskudt skat er ikke korrigeret i opgørelserne, idet vi ikke har adgang til at se hvordan den udskudte skat fordeler sig i selska-
berne
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Som det fremgår af opgørelsen, vil en overgang for SaXoTECH A/S, betyde, at selskabet

mister sin egenkapital, idet alle udviklingsprojekter skal nedskrives. I forhold til resultatet i

sammenligningstallene, har nedskrivningen ikke væsentlig indflydelse, idet afskrivninger-

ne ligeledes skal tilbageføres.

Milestone Systems A/S (alle beløb er i TDKK) 31.12.2009 01.01.2009

Egenkapital efter årsregnskabsloven 85.765 81.803

Afskrivning af aktiverede udviklingsprojekter, der ikke opfylder IFRS for
SMEs indregningskriterier -74.572 -55.061

Egenkapital efter IFRS for SME 11.193 26.742

2009

Årets resultat efter årsregnskabsloven 3.809

Nedskrivning af årets aktiverede udviklingsprojekter -36.417

Tilbageførsel af afskrivninger på udviklingsprojekter 16.906

Årets resultat efter IFRS for SME -15.702

Milestone Systems A/S vil i lighed med SaXoTECH A/S miste en stor del af sin egenkapital

i forbindelse med nedskrivningen. Milestone Systems A/S’ aktiverede udviklingsomkost-

ninger udgør ikke en så stor andel af selskabets egenkapital, at denne bliver negativ. Re-

sultatet bliver i modsætning til SaXoTECH A/S negativt, idet der er foretaget investering i

udviklingsprojekter i regnskabsåret, som således nedskrives via totalindkomstopgørelsen i

sammenligningsåret.

Mark Information A/S (alle beløb er i TDKK) 31.12.2009 01.01.2009

Egenkapital efter årsregnskabsloven 12.405 12.342

Afskrivning af aktiverede udviklingsprojekter, der ikke opfylder IFRS for
SMEs indregningskriterier -7.533 -5.329

Egenkapital efter IFRS for SME 4.872 7.013

2009

Årets resultat efter årsregnskabsloven 2.153

Nedskrivning af årets aktiverede udviklingsprojekter -2.954

Tilbageførsel af afskrivninger på udviklingsprojekter 750

Årets resultat efter IFRS for SME -51

Det er de samme generelle hovedtræk, der går igen hos Mark Information A/S som illustre-

ret for de øvrige selskaber. Egenkapitalen bliver mindre, men dog ikke negativ og selska-

bets resultat påvirkes ligeledes negativt i sammenligningsåret, idet der har været større

investeringer i udviklingsprojekter, end der er afskrevet på disse.
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CaPaSystems A/S (alle beløb er i TDKK) 31.12.2009 01.01.2009

Egenkapital efter årsregnskabsloven 29.822 23.217

Afskrivning af aktiverede udviklingsprojekter, der ikke opfylder IFRS for
SMEs indregningskriterier -10.212 -9.167

Egenkapital efter IFRS for SME 19.610 14.050

2009

Årets resultat efter årsregnskabsloven 11.839

Nedskrivning af årets aktiverede udviklingsprojekter -3.849

Tilbageførsel af afskrivninger på udviklingsprojekter 2.804

Årets resultat efter IFRS for SME 10.794

CaPaSystems A/S vil i lighed med de øvrige selskaber miste en stor del af sin egenkapital i

forbindelse med afskrivningen. Resultatet for sammenligningsåret bliver dårligere, ligesom

det var tilfældet i de øvrige selskaber.

Opsummerende kan konsekvenserne ved overgang til IFRS for SME for de udvalgte selska-

ber specificeres således:

Egenkapital efter ÅRL

Egenkapital efter

IFRS for SME

Egenkapital-

ændring ved over-

gang

SaXoTECH A/S 12.010 -10.631 -22.641

Milestone Systems A/S 85.765 11.193 -74.572

Mark Information A/S 12.405 4.872 -7.533

CaPaSystems A/S 29.822 19.610 -10.212

I alt 140.002 25.044 -114.958
Tabel 10, kilde: egen tilvirkning – alle beløb er i TDKK

Som tabellen samt de foregående transition notes alle illustrerede har overgangen til SME

standarden væsentlige konsekvenser for selskaberne. Det kan dog ikke betragtes som over-

raskende, at alle selskabernes egenkapital påvirkes negativt, idet selskaberne ikke længere

har adgang til at indregne udviklingsprojekter i balancen. Ligeledes bør selskaberne være

opmærksomme på at nøgletallene177, herunder soliditetsgraden påvirkes af overgangen,

hvilket kan have konsekvenser for blandt andet eksisterende låneaftaler.

177 Herunder soliditets- og rentabilitetsnøgletal
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Vi har herunder illustreret ændringen i soliditetsgraden for selskaberne:

Soliditetsgrad efter ÅRL

Soliditetsgrad efter IFRS

for SME

SaXoTECH A/S 19,0% -26,1%

Milestone Systems A/S 60,5% 16,7%

Mark Information A/S 33,6% 16,6%

CaPaSystems A/S 58,8% 48,4%
Tabel 11, kilde: egen tilvirkning

Som det fremgår af ovenstående, har overgangen betydelige konsekvenser for selskabernes

soliditetsgrad.

Ligeledes påvirkes alle selskabernes resultat negativt i sammenligningsåret, idet årets in-

vestering i udviklingsprojekter udgiftsføres, og denne er i alle tilfældene større end afskriv-

ningen på udviklingsprojekterne, hvilket fremgår af præsentationen nedenfor:

Resultat sammenlig-

ningsår efter ÅRL

Resultat sammenlig-

ningsår efter IFRS for

SME Resultatændring

SaXoTECH A/S 4.591 3.610 -981

Milestone Systems A/S 3.809 -15.702 -19.511

Mark Information A/S 2.153 -51 -2.204

CaPaSystems A/S 11.839 10.794 -1.045

I alt 22.392 -1.349 -23.741
Tabel 12, kilde: egen tilvirkning – alle beløb er i TDKK

Der fremkommer herudover to interessante sammenhænge for så vidt angår egenkapitalen

og resultatet. På trods af at der sker nedskrivning af selskabernes udviklingsprojekter, en-

der kun et af selskaberne med negativ egenkapital. Dette må ses som en indikator på, at

selskabernes udviklingsprojekter er egenkapitalfinansierede og således ikke som udgangs-

punkt er belånt.

Herudover kan to af selskabernes resultat bære, at der sker nedskrivning af udviklingspro-

jekterne direkte via driften, og der præsenteres også efter nedskrivning et positivt resultat.

14.5 Opsummering på overgang til IFRS for SME

I de to foregående afsnit er det illustreret, dels hvilke yderligere oplysningskrav som sel-

skaberne skal leve op til, samt hvilken effekt overgang til SME standarden har på selska-

bernes egenkapital samt resultat i sammenligningsåret.

Der sker som illustreret væsentlige ændringer på selskabets egenkapital ved overgangen til

IFRS for SME, og i alle tilfælde påvirker overgangen selskaberne negativt. Ligeledes er det

tidligere belyst, at der af SME standarden følger andre oplysningskrav, end det er tilfældet

efter årsregnskabsloven.
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Vi har senere i afhandlingen belyst, hvilke fordele og ulemper der er for selskaberne ved

overgangen til SME standarden, ligesom vi i et særskilt afsnit har redegjort for de konkrete

cost/benefit betragtninger der bør indgå i ledelsens overvejelser om en eventuel overgang

til SME standarden.

Efterfølgende afsnit belyser, hvordan omsætning indregnes og behandles efter SME stan-

darden, for herigennem at kunne vurdere om SME standarden indeholder tilstrækkelig vej-

ledning til selskaberne, hvor ovenstående primært illustrerede konsekvenserne af forskellen

som følge af at det ikke er muligt at indregne udviklingsprojekter.
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15.0 INDREGNING AF OMSÆTNING

Som nævnt tidligere er omsætningsindregningen kompleks i forhold til den regnskabsmæs-

sige behandling, ligesom omsætningen i høj grad anvendes som grundlag for værdiansæt-

telsen af selskabet i en salgssituation. Derfor har vi nedenfor redegjort for hvordan omsæt-

ningen retmæssigt behandles efter IFRS for SME, således at dette afsnit kan anvendes som

en overordnet vejledning for målgruppen samt til brug for vor vurdering af, hvorvidt stan-

darden giver tilstrækkelig vejledning for softwareudviklingsselskaberne.

Kapitlet indeholder en illustration af den praktiske behandling på området efter IFRS for

SME, hvor vi ved hjælp af forskellige scenarier har illustreret, hvilke forhold selskaberne

skal lægge vægt på ved kontraktopdelingen og den samlede indregning.

Ordlyden i IFRS for SME foreskriver, at omsætningstransaktioner indregnes i takt med risi-

koovergang og opdeles efter substansen i transaktionen. Standarden er ikke udtømmende

om, hvordan substansen skal tolkes, og hvilke forhold der skal lægges vægt på i fortolknin-

gen.

Ordlyden i IFRS for SME er identisk med ordlyden efter fuld IFRS, hvor det dog efter denne

begrebsramme er almindeligt anerkendt at søge inspiration og fortolkning i den amerikan-

ske begrebsramme US GAAP for områder, som fuld IFRS ikke behandler178, hvilket dog ikke

kan udledes direkte af standarden.

US GAAP er væsentligt mere detaljeret, og af fortolkningsbidraget hertil er det angivet en

model, som kan anvendes til opdelingen179.

I forhold til IFRS for SME er det vores opfattelse, at det ville være i strid med de grundlæg-

gende principper, standarden bygger på at søge inspiration i US GAAP.

Standarden er netop udarbejdet som et stand alone regelsæt og angiver, at fortolkningen

skal søges i eller indenfor standarden. I forhold til standardens målgruppe er det ikke hen-

sigtsmæssigt at søge fortolkning i den amerikanske standard, da det ikke kan forventes, at

målgruppen har kendskab til reglerne heri.

De efterfølgende scenarier tager udgangspunkt i en given omsætningstransaktion for et

fiktivt selskab, der dog har de samme transaktionstyper, som er karakteristisk for selskaber

med den tidligere beskrevne forretningsmodel og for de fire selskaber vi har udvalgt og

behandlet. Scenarierne behandles efter IFRS for SME, som standarden foreskriver.

178 Fedders, Jan & Steffensen, Henrik, (2008), Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, Forla-
get Thomsen, side 409 og Mogensen, Mogens m.fl. (2006), Indtægter, Revision og Regnskabsvæsen
179 Revenue Arrangements with Multiple Deliverables, Issue No. 00-21, EIFT
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15.1 Præsentation af casevirksomhed

Selskabet IT Data Systems A/S (ITDS) er et mellemstort udviklingsselskab i softwarebran-

chen, som udvikler, sælger og implementerer software til byggemarkeder. Selskabet har

eksisteret i 5 år og anvender kalenderåret som regnskabsår.

Selskabet har de foregående tre år arbejdet på en ny type software, som netop er blevet

færdigudviklet. Softwaren er udarbejdet som et generelt program og fungerer som en over-

bygning til det lagerregistreringssystem, som flere byggemarkeder anvender i Danmark. I

forhold til de systemer som byggemarkederne anvender i dag, indeholder det nye program

en række fordele og optimeringsmuligheder.

15.2 Scenarie I

15.2.1 Beskrivelse af problemstilling

Salgsdirektør Hans Hansen (HH) er netop hjemvendt fra den årlige oktobermesse, hvor

programmet for første gang er blevet præsenteret for en række potentielle kunder. På mes-

sen var der stor interesse for det nye program, hvilket resulterede i en konkret salgskon-

trakt med byggemarkedet Træ & Byg A/S (TB).

Kontrakten er udformet som en samlet kontrakt, som inkluderer syv særskilte tidsubegræn-

sede licenser til TB’s syv byggemarkeder.

I forhandlingerne har TB oplyst, at de overvejer at udvide deres eksisterende system, som

softwaren fungerer sammen med, hvorfor kontrakten inkluderer muligheden for en løbende

tilpasning svarende til 300 udviklingstimer dog inden for en treårig periode fra under-

skriftstidspunktet. For at udføre tilpasningen, er det ikke en betingelse, at det netop er

ITDS, der udfører denne, da der er tale om en forholdsvis simpel tilpasning

For at skabe et godt forhold til TB er der indført i kontrakten, at TB frit kan benytte ITDS’

hotline i to år fra underskriftstidspunktet. Hotlinen giver adgang til ubegrænset at stille

spørgsmål til funktionerne i programmet og har en værdi på DKK 50.000.

I aftalen er det anført, at betalingen for kontrakten forfalder, efter at softwaren er installeret

og har fungeret fejlfrit i tre måneder. Kontrakten er underskrevet den 1. november 2010, og

det samlede vederlag udgør DKK 1.000.000. Licensen bliver leveret og installeret den 1.

december 2010.

15.2.2 Behandling af kontrakten med Træ og Byg A/S

Opdeling af kontrakten

Overordnet gør det forhold, at softwaren er et ”off the shelf product”, der kan fungere sam-

men med eksisterende programmer, at der er tale om standardsoftware.

Da kontrakten indeholder flere elementer, er det nødvendigt at foretage vurdering af, om

kontrakten skal opdeles, idet IFRS for SME foreskriver, at transaktionen skal opdeles efter

substansen i aftalen. Det er således nødvendigt at finde ud af, om elementerne er indbyr-
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des afhængige af hinanden for at kunne vurdere, om transaktionen skal opdeles i flere ele-

menter.

Kontrakten indeholder elementerne:

Licens

Løbende tilpasning

Hotline

Licens

I kontrakten er selve leveringen af licenserne det afgørende for, at TB får noget ud af kon-

trakten. Licenserne leveres som tidsubegrænsede licenser, hvilket vil sige, at TB i realite-

ten kan anvende en hvilken som helst anden leverandør til at forestå vedligeholdelsen og

supporteringen af programmet. Da TB selvstændigt får en nytteværdi alene ved licensover-

dragelsen, skal licensen udskilles fra kontrakten og behandles særskilt, såfremt dagsværdi-

en kan opgøres pålideligt.

Løbende tilpasning

Det er anført, at det ikke er nødvendigt, at det er ITDS, der udfører arbejdet, hvorfor TB frit

kan vælge en anden leverandør, ligesom det er anført, at tilpasningen ikke hænger sammen

med licenssalget. Den løbende tilpasning, som giver mulighed for anvendelse af 300 konsu-

lenttimer inden for en treårig periode, har således en selvstændig værdi, og skal behandles

særskilt.

Da ITDS ligeledes udfører implementeringsarbejde, kan værdien af tilpasningen opgøres til

ITDS’ timesats og repræsenterer en identificerbar dagsværdi.

Hotline

Hotlineydelsen indgår i kontrakten som en serviceaftale og adskiller sig fra tilpasningsar-

bejdet til kun at vedrøre spørgsmål i forhold til funktionerne i programmet.

Ydelsen har en værdi på DKK 50.000, hvilket fremgår af kontrakten.

Indregning af kontraktens elementer

Indregningen af de ovenstående elementer sker på forskellige tidspunkter, da de tre ele-

menter skal behandles særskilt.

Licens

For at kunne indregne licensindtægten kræves det, at indregningskriterierne er opfyldt. For

licensindtægter gælder dels at, det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med

transaktionen vil tilgå selskabet, samt at omsætningen kan måles pålideligt.

Da der foreligger en underskrevet kontrakt, og kreditvurderingen af TB ikke har givet an-

ledning til bemærkninger, er kriteriet om fremtidige økonomiske fordele opfyldt. Omsæt-

ningen fra licensen kan ikke direkte udledes ud af kontrakten, hvorfor denne udledes resi-
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duelt i forhold til det samlede vederlag for kontrakten og de øvrige elementer. Metoden for

opgørelsen er senere illustreret efter behandlingen af de øvrige elementer.

Løbende tilpasning

Den løbende tilpasning er en valgmulighed for TB, dog begrænset til 300 timer indenfor en

treårig periode. I og med at tilpasningsarbejdet skal udskilles, skal omsætningen behandles

efter reglerne for salg af tjenesteydelser, hvilket medfører, at timerne skal indregnes i takt

med at de leveres. Det er dog en forudsætning, at indregningskriterierne er opfyldt, hvilket

antages at være tilfældet.

De 300 timer præsenterer en samlet værdi på DKK 225.000180 svarende til faktureringssats

på DKK 750 pr. time, hvilket er ITDS’ normale timesats for konsulentarbejde.

Da ITDS ikke har leveret nogle timer pr. 31.12.10, kan der ikke indregnes nogen omsætning

for den løbende tilpasning for regnskabsåret 2010.

Såfremt TB ikke har anvendt de 300 timer eller kun har anvendt en del heraf, kan ITDS ind-

regne den resterende andel efter tre års perioden, hvilket er den 1. november 2013.

Hotline

Hotlineydelsen er tidligere blevet defineret som en servicekontrakt, idet ydelsen kan iden-

tificeres ud fra kontrakten. Værdien af ydelsen udgør DKK 50.000 og gælder i to år.

Da ydelsen løber i en tidsbegrænset perioden skal indregningen periodiseres over perio-

den. ITDS’ supportere foretager ikke specifikke tidsregistreringer, når de supporterer kun-

derne, hvorfor periodiseringsprincippet bedst afspejler ressourceforbruget.

Da kontrakten er underskrevet 1. november 2010, skal der indregnes en forholdsmæssig

andel af hotlineydelsen pr. 31.12.10, svarende til 2/24-dele.

Der skal således indregnes DKK 4.165181 i omsætning i regnskabsåret 2010.

Licens (fortsat)

Som anført ovenfor kan dagsværdien af licensindtægten ikke identificeres og opgøres påli-

deligt i kontrakten, hvorfor denne udledes som residualen mellem de øvrige elementer og

det samlede vederlag for kontrakten.

Det samlede vederlag udgør DKK 1.000.000, og jf. ovenstående har vi opgjort de øvrige

elementer i kontrakten til samlet at udgøre DKK 275.000182. Licensen udgør således DKK

725.000 af den samlede kontrakt.

180 300 timer x DKK 750 pr. time
181 DKK 50.000 / 24 måneder x 2 måneder
182 Løbende tilpasning DKK 225.000 + hotline DKK 50.000
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Det er oplyst, at licensen er tidsubegrænset, hvorfor ITDS ikke har nogle forpligtelser over-

for TB når kildekoden, og licensen er overdraget. Dog gælder den betingelse, at betalingen

først forfalder, efter licensen er installeret og har kørt fejlfrit i tre måneder.

Betalingsbetingelserne har som udgangspunkt intet at gøre med tidspunktet for indreg-

ningen af omsætningen, men da det er en betingelse, at softwaren skal have fungeret fejl-

frit i tre måneder, kan det først efter denne periode dokumenteres, at ITDS har opfyldt de-

res forpligtelse, hvorfor indregningen af licensindtægten først kan ske den 1. marts 2011.

Oversigt over indregning

Herunder er indregningen af den samlede kontrakt illustreret fordelt på de regnskabsår,

som kontrakten løber over.

Alle beløb er i DKK Regnskabsår

2010 2011 2012 2013

Licens 0 725.000 0 0

Løbende tilpasning* 0 93.750 93.750 37.500

Hotline 4.165 25.000 20.835 0

I alt 4.165 843.750 114.585 37.500

*) Det forudsættes, at der anvendes 125 timer af de i alt 300 konsulenttimer i regnskabsåret 2011 og 2012.
Tabel 13, kilde: Egen tilvirkning

15.3 Scenarie II

15.3.1 Beskrivelse af problemstilling

På messen udviste to repræsentanter for tysklands største byggemarkedskæde Großer

Baum AG (GB) stor interesse for softwarets funktionalitet. GB er som sådan ikke interesse-

ret i den software, som ITDS har udviklet, da de anvender deres egne specialudviklede

programmer til lagerstyring. GB har derfor forespurgt ITDS, om de vil være interesserede i

at udvikle et tilsvarende program til dem, som kan fungere sammen med deres nuværende

specieludviklede program.

HH kontakter herefter GB og oplyser, at ITDS er interesseret i opgaven, som forventes at

tage omkring 2 år at udvikle, og efterfølgende 3 måneder at implementere, med et team

bestående af 8 programmører, svarende til en pris på omkring TDKK 30-35.000.

GB accepterer betingelserne, og de to parter indgår nedenstående kontrakt.

Da GB er et stort selskab, er kravspecifikationen til arbejdets udførsel meget detaljeret og

udtømmende. Af specifikationerne fremgår blandt andet, at udviklingen skal foregå i sam-

arbejde med GB’s egen IT-afdeling, som har instruktionsbeføjelserne over udformning, de-

sign og brugerflade. GB’s IT-afdeling skal ligeledes bistå med samprogrammeringen med

det eksisterende system og ITDS’ udviklede system.

I forbindelse med udviklingen, overgår alle former for rettigheder og licenser løbende til GB

i takt med, udviklingen skrider frem, ligesom det er anført, at ITDS ikke i samme periode

må udføre lignende arbejde for GB’s konkurrenter.
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Det samlede vederlag for kontrakten udgør TDKK 33.000 og forfalder efter tidsplanen ne-

denfor:

Beløb i TDKK

Kontraktindgåelse 2.000

Færdiggørelse af fase 1 7.000

Færdiggørelse af fase 2 7.000

Færdiggørelse af fase 3 7.000

Afsluttet implementering 10.000

I alt 33.000

Tabel 14, kilde: Egen tilvirkning

Kontrakten er indgået den 1. februar 2011, hvorefter arbejdet er igangsat. Såfremt kontrak-

ten opsiges inden den endelige overdragelse, forpligtes GB til at erlægge et beløb svarende

til den medgåede tid for den igangværende fase, samt en bod på TDKK 5.000.

15.3.2 Behandling af kontrakten med Großer Baum AG

Opdeling af kontrakten

Overordnet fremgår det af ovenstående uddrag fra kontrakten, at der er tale om specialtil-

passet software. Dette afgøres dog ikke ud fra det formelle i kontrakten, da det er substan-

sen, der er afgørende.

I kontrakten fremgår det, at GB har instruktionsbeføjelserne, over udformning, design og

brugerflade, hvilket taler for, at det reelt er specieltilpasset software. Ydermere fremgår

det, at alle rettigheder og licenser løbende overdrages, hvorfor risikoovergangen løbende

sker til GB mod vederlag. På baggrund af disse to forhold må det vurderes, at der er tale om

specieltilpasset software, hvilket får betydning for indregningen af omsætningen.

Kontrakten består af to dele, nemlig udvikling og implementering.

Ud fra kontrakten er det svært at definere, om kontrakten skal behandles som en samlet

kontrakt eller to særskilte kontrakter, da der ikke fremgår noget om den interne afhængig-

hed af de to elementer. Det forhold at kontrakten kan opsiges, og at alle rettigheder og li-

censer løbende overdrages til GB kan tyde på, at udviklingsdelen kan behandles særskilt.

Omvendt gør det forhold, at samprogrammeringen skal foretages af GB’s IT-afdeling og

ITDS’ i samarbejde, at dette kan tyde på, at GB ikke selv er i stand til at forestå denne.

På netop dette punkt ses det, at IFRS for SME standarden er mangelfuld, da den ikke inde-

holder nogen vejledning for, hvordan opdelingen skal foretages, hvorfor vurderingen af

substansen i transaktionen, må bero på et subjektivt skøn.

Det er vores opfattelse, at elementerne skal behandles særskilt, da den løbende overdragel-

se af rettigheder og licenser må veje tungest i ovenstående vurdering. I og med at rettig-

hederne og licenserne løbende overdrages, får GB kontrollen over udviklingen løbende, og

har derfor mulighed for at anvende en anden leverandør til at fortsætte arbejdet, såfremt de

måtte opsige kontrakten, inden den endelige levering har fundet sted.
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Udviklingsdelen

Da arbejdet vedrører specialtilpasset software, skal omsætningen behandles enten efter

reglerne om salg af tjenesteydelser eller entreprisekontrakter.

Da kontrakten er individuelt forhandlet og opfylder betingelserne om at design, teknologi

og funktion er afgørende for anvendelsen af aktivet, behandles udviklingsdelen efter reg-

lerne for entreprisekontrakter.

Idet vurderingen af, om produktionsmetoden kan anvendes, er foretaget inden opstarten af

arbejdet, er det valgfrit, om kostprismetoden og salgsprismetoden anvendes, hvorfor be-

handlingen tager udgangspunkt i salgsprismetoden.

Implementering

Det fremgår af kontrakten, at GB kun har instruktionsbeføjelserne over udviklingsdelen.

Det forhold, at samprogrammeringen skal foregå i samarbejde med GB’s IT-afdeling, har

ikke noget at gøre med betingelserne for anvendelsen af reglerne for entreprisekontrakter,

hvorfor selve implementeringen skal behandles efter reglerne for salg af tjenesteydelser.

Indregning af kontraktens elementer

Indregningen af de to elementer sker på forskellige tidspunkter, da det er en nødvendighed

for at indregne implementeringen, at udviklingen er afsluttet.

Udviklingsdelen

Ved entreprisekontrakter indregnes omsætningen løbende efter produktionsmetoden, så-

fremt indregningskriterierne nedenfor er opfyldt.

a) Indtægtens størrelse kan måles pålideligt

b) Det er sandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå virksomheden i forbindelse med

transaktionen

c) Færdiggørelsesgraden kan estimeres pålideligt

d) Forbrugte omkostninger samt resterende omkostninger til at færdiggøre ydelsen

kan opgøres pålideligt.

Da der foreligger en underskrevet kontrakt, hvoraf det samlede vederlag fremgår, kan ind-

tægten måles pålideligt ved at foretage en opdeling af vederlaget for de to elementer.

Det eneste der kræves for at udføre arbejdet, er reelt programmørtimer, hvorfor kontraktve-

derlaget kan opdeles ud fra en fordeling af det forventede timeforbrug.

Det forventede samlede timeforbrug udgør 32.400 timer183 med en gennemsnitlig produkti-

on pr. programmør på 150 timer pr. måned. Da det samlede vederlag for kontrakten udgør

183 Forventede timeforbrug (150 timer pr. programmør x 8 personer x 2 år og 3 måneder))
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TDKK 33.000, svarer dette til en timepris på DKK 1.020184. Kostprisen pr. time har ITDS op-

gjort til DKK 600. Den samlede avance for transaktionen er således forkalkuleret til TDKK

13.560.

Da udviklingen forventes at tage 2 år, kan indtægten beregnes som 24/27-dele svarende til

28.800 timer x timeprisen på DKK 1.020. Indtægten fra udviklingsdelen udgør således

TDKK 29.376.

Den foretagne kreditvurdering af GB har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor det

forventes at GB vil være i stand til at efterleve betalingsbetingelserne i kontrakten.

I kontrakten fremgår betalingsforløbet med en opdeling af, hvordan betalingen forfalder,

hvilket dog er underordnet i forhold til indregningen af omsætningen.

Dog kan ITDS tage udgangspunkt i faseopdelingen ved opgørelsen af færdiggørelsesgraden

og anvende denne underopdeling, som en indikator for de realiserede omkostninger, hvil-

ket anses som den mest pålidelige måde at opgøre omsætningen på. Da ITDS’ programmø-

rer løbende registrerer deres tidsforbrug, er det ligeledes muligt at sammenholde de for-

brugte omkostninger med de forventede.

Nedenfor er den forventede timeallokering angivet for de enkelte faser med en angivelse af

færdiggørelsesgraden.

Forventet afslutnings-

dato

Forventet antal

timer

Færdiggørelses-

grad

Fase 1 30.09.2011 7.000 24%

Fase 2 30.06.2012 11.000 38%

Fase 3 30.01.2013 10.800 38%

I alt - 28.800 100%
Tabel 15, kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående tabel kan således anvendes ved den løbende indregning efter produktions-
metoden for udviklingsdelen. Nedenfor er omsætningen, produktionsomkostninger og
avancen beregnet med udgangspunkt i ovenstående estimat.

Forventet

antal timer

Faktisk

anvendt

antal timer

Omsætning

i TDKK

Produktions-

omkostninger

i TDKK

Avance

Fase 1 7.000 7.000 7.140 4.200 2.940

Fase 2 11.000 11.000 11.220 6.600 4.620

Fase 3 10.800 10.800 11.016 6.480 4.536

I alt 28.800 28.800 29.376 17.280 12.096

Tabel 16, kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående tabel viser indregningen af omsætningen med de dertilhørende produktions-
omkostninger, såfremt udviklingen færdiggøres i overensstemmelse med det estimerede
tidsforbrug.

184 DKK 33.000.000 / 32.400 timer
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Den indregnede avance fordelt på de respektive regnskabsår salgstransaktionen løber over
er nedenfor præsenteret:

Alle beløb er i TDKK Regnskabsår

2011 2012 2013

Fase 1 2.940 0 0

Fase 2* 1.050 3.570 0

Fase 3** 0 3.780 756

I alt 3.990 7.350 756

*) Det forudsættes, at der er anvendt 2.500 timer pr. 31.12.11, at udviklingen kan ske inden for det forv. antal timer

**) Det forudsættes, at der er anvendt 9.000 timer pr. 31.12.12, at udviklingen kan ske inden for det forv. antal timer
Tabel 17, kilde: Egen tilvirkning

Implementering

Implementeringen skal behandles efter reglerne for salg af tjenesteydelser, hvortil indreg-

ningsbestemmelserne er identiske med indregningskriterierne for entreprisekontrakter.

Indtægten for implementeringen kan først indregnes, når udviklingsfasen er endelig afslut-

tet, da denne er afhængig heraf, hvorfor den resterende omsætning på TDKK 3.624185 samt

dertilhørende produktionsomkostninger skal indregnes i 2013.

Oversigt over indregning

Herunder er indregningen af avancen på den samlede kontrakt illustreret fordelt på de re-

spektive indregningstidspunkter.

Alle beløb er i TDKK Regnskabsår

2011 2012 2013

Fase 1 2.940 0 0

Fase 2* 1.050 3.570 0

Fase 3** 0 3.780 756

Implementering 0 0 1.464

I alt 3.990 7.350 2.220

*) Det forudsættes, at der er anvendt 2.500 timer pr. 31.12.11, at udviklingen kan ske inden for det forv. antal timer

**) Det forudsættes, at der er anvendt 9.000 timer pr. 31.12.12, at udviklingen kan ske inden for det forv. antal timer
Tabel 18, kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående illustration tager udgangspunkt i, at det faktiske tidsforbrug er identisk med

det estimerede. Såfremt det faktiske tidsforbrug ændres i forbindelse med arbejdets udfør-

sel, ændres den indregnede avance, mens den indregnede omsætning er uændret, da den

indregnes i takt med færdiggørelsesgraden. I tilfælde af at tidsforbruget overstiger det for-

ventede antal timer i en sådan grad, at kostprisen overstiger avancen, skal tabet indregnes

straks på tidspunktet, hvor dette konstateres.

185 Samlet kontrakt vederlag DKK 33.000.000 – vederlag til udvikling DKK 29.376.000
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15.4 Scenarie III

15.4.1 Beskrivelse af problemstilling

ITDS har fået en henvendelse fra et af Danmarks største byggemarkeder Big Byggemarked

A/S (BB) om levering af den nye software til 50 butikker.

HH har allerede afholdt de indledende møder med BB, og de har indgået nedenstående

kontrakt.

Kontrakten er udformet som en samlet kontrakt, som inkluderer 50 tidsubegrænsede li-

censer til BB’s butikker. BB er nervøse for, at installationen vil give problemer i forhold til

deres nuværende system, som ITDS’ software skal fungere sammen med. Det er derfor af-

talt, at ITDS skal forestå installationen og eventuel tilpasning af systemet, således at det

kommer til at fungere med BB nuværende system.

BB laver månedsvis en opgørelse over de samlede lagertransaktioner, hvorfor det ydermere

er en betingelse, at der kan foretages et samlet udtræk fra alle butikkerne. Godkendelsen af

implementeringen foretages af BB.

Implementeringen skal være færdig senest den 30.06.2011. Kontrakten er underskrevet den

15. december 2010, og det samlede vederlag for udgør TDKK 12.000.

15.4.2 Behandling af kontrakten med Big Byggemarked A/S

Opdeling af kontrakten

I forhold til behandlingen i scenarie I blev det konstateret, at den nye software skal be-

handles som standardsoftware.

Kontrakten med BB indeholder både et licenssalg og en implementering, hvorfor der skal

foretages en vurdering af, om elementerne er indbyrdes afhængige af hinanden, for at fast-

slå substansen i kontrakten.

Da kontrakten både indeholder et licenssalg og en implementering, er det afgørende for

opdelingen, hvorvidt de to elementer udgør en selvstændig værdi for BB for at kunne be-

handles særskilt.

Eftersom licensindtægten er afhængig af implementeringen, kan de to elementer ikke ad-

skilles, da licensen ikke har nogen selvstændig nytteværdi, såfremt den ikke fungerer

sammen de BB nuværende systemer. De to elementer kan derfor ikke opdeles, hvilket med-

fører, at de skal behandles samlet.

Indregning af kontraktens elementer

Da elementerne ikke kan adskilles, skal indregningen af kontrakten ske, når både licensen

er overdraget, og implementeringen er sket.
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ITDS forventer, at implementeringen kommer til at ske dels i den resterende del af decem-

ber samt 1. kvartal af 2011.

Da licensindtægten er afhængig af implementeringen, vil omsætningen på TDKK 12.000

først kunne indregnes, når denne er endeligt afsluttet, hvilket forventes at ske i udgangen

af 1. kvartal 2011. Indregningen af omsætningen kan således først ske i 2011, når risiko-

overgangen har fundet sted, hvilket sker ved BB’s godkendelse.

15.5 Opsummering på indregning af omsætning

Som nævnt indledende i kapitlet indeholder IFRS for SME ingen vejledning for, hvordan

opdelingen af salgstransaktioner med flere elementer foretages. Da opdelingen skal foreta-

ges på baggrund af substansen i transaktionen, giver dette imidlertid anledning til en ræk-

ke forhold, selskaberne skal overveje i forbindelse med opdelingen.

Af ovenstående scenarier er der ved vurderingen af opdelingen taget højde for forskellige

forhold afhængigt af kontraktudformningen. Som det fremgår af eksemplerne, kan der være

forhold, der indikerer, at der skal foretages en opdeling, og forhold der indikerer, at der ikke

skal. I og med standarden ikke giver nogen vejledning til, hvordan selskaberne skal vægte

de modsatrettede forhold, kan det forekomme, at den samme omsætningstransaktion be-

handles forskelligt i praksis, hvilket er en svaghed ved standarden. Ligeledes er der ved

udformningen af scenarierne taget hensyn til den pædagogiske forståelse for metodikken,

hvorfor det må antages, at kontrakterne i praksis kan være vanskeligere at opdele end illu-

streret ovenfor. Som det ligeledes er illustreret har opdelingen og en eventuel forskydning i

omsætningsindregningen væsentlig betydning.

Opsummerende må det på baggrund af behandlingen vurderes IFRS for SME standarden

ikke indeholder nogen egentlig vejledning til selskaberne for indregningen af omsætnin-

gen, hvorfor denne indregning beror på softwareudviklingsselskabernes subjektive vurde-

ringer og tolkninger, hvilket ligeledes er tilfældet efter årsregnskabsloven.

15.6 Ny standard for indregning af omsætning

Som anført i behandlingen af omsætningsindregningen under fuld IFRS har IASB og FASB

udarbejdet et udkast til en ny omsætningsstandard. Som det fremgår af den tidligere be-

handling af omsætningsindregningen, er vejledningen omkring opdelingen af kontrakter

med flere elementer efter IAS 18 meget sparsom, hvilket blandt andet er en af baggrunde-

ne for konvergensprojektet186. Som belyst i ovenstående behandling skal det bemærkes, at

IFRS for SME ej heller indeholder regler herfor.

Baggrunden, for at vi har valgt at medtage det nye udkast, er, at det er vores formodning at

dele af indholdet heri, såfremt den vedtages, vil blive implementeret i SME standarden i

forbindelse med tre års revisionen af standarden, hvorfor den på sigt formentligt vil få ind-

flydelse på softwareudviklingsselskabernes omsætningsindregning efter SME standarden.

186 Revenue from contracts with costumers - basis for conclusions, BC3b (juni 2010), IASB
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Det centrale princip i den nye standard er, at omsætningen indregnes i takt med, at varer

og/eller ydelser leveres til kunden. For at følge dette princip skal selskaberne igennem en

5-trins fase for at kunne indregne omsætning187. Nedenfor er de 5 faser illustreret, efterfulgt

af en beskrivelse af, hvad selskaberne skal foretage sig i de enkelte faser.

Figur 4, kilde: frit efter “Snapshot - Revenue from contracts with customers, IASB”

Fase 1 – Identifikation af kontrakten

Under normale omstændigheder vil der være tilknyttet en kontrakt mellem selskabet og

kunden i forbindelse med en salgstransaktion. I en sådan situation vil der ikke være nogen

udfordringer i forhold til identifikationen af kontrakten. Det kan dog forekomme, at der er

udarbejdet flere kontrakter, som skal behandles som én samlet kontrakt, i tilfælde af at kon-

trakterne er indbyrdes prisafhængige188.

Det kan ligeledes forekomme, at en kontrakt indeholder flere elementer, som indbyrdes er

prisafhængige af hinanden. I et sådan tilfælde skal der foretages en opsplitning af kontrak-

ten, såfremt elementet kan sælges separat, medmindre kontrakten giver kunden en væ-

sentlig rabat som følge af, at kontrakten består af flere elementer189.

Fase 2 – Identifikation af kontraktlige forpligtelser (performance obligations)

Såfremt en kontrakt sammensættes af flere forpligtelser skal der foretages en opdeling af de

enkelte forpligtelser, såfremt de kan adskilles. Denne adskillelse kan forekomme, såfremt

der er indgået en samlet kontrakt vedrørende salg af en licens med tilhørende implemente-

ring. Såfremt forpligtelserne ikke kan adskilles, skal de behandles som en samlet kontrakt.

Standarden foreskriver at leveringsforpligtelser kan adskilles hvis190:

 Selskabet, eller et andet selskab, sælger en identisk eller tilsvarende vare eller ydel-

se separat, eller

 Selskabet kan sælge varen eller ydelsen separat, fordi disse opfylder begge neden-

stående forudsætninger:

o De har en særskilt funktion, og

o Det har en selvstændig fortjeneste

En særskilt funktion skal ses i forhold til en vare, som kunden tidligere separat har købt af

selskabet, eller i forhold til en vare som er købt af et andet selskab. En selvstændig fortje-

187 Revenue from contracts with costumers, 2 (juni 2010), IASB
188 Revenue from contracts with costumers, 13 (juni 2010), IASB
189 Revenue from contracts with costumers, 15 (juni 2010), IASB
190 Revenue from contracts with costumers, 23 (juni 2010), IASB
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neste skal ses i sammenhæng med, om selskabet kan opgøre profitten for de enkelte for-

pligtelser særskilt, og ressourcerne til udførelsen heraf kan opgøres.

Fase 3 – fastsættelse af transaktionsprisen

Transaktionsprisen er det beløb, som selskabet forventer at få for leveringen af den samle-

de transaktion.

Transaktionsprisen er derfor en vurdering af vægtningen af de variable elementer, der ind-

går i den samlede transaktion, som skal opgøres til dagsværdien. Selskaberne skal derfor

ved opgørelsen af transaktionsprisen blandt andet tage højde for lange kreditperioder191 og

debitorens betalingsevne192. Det kan ligeledes forekomme, at prisen er afhængig af eksem-

pelvis udviklingen i råvarer, hvorfor selskaberne i en sådan situation skal estimere prisen,

såfremt den kan måles pålideligt.

Fase 4 - Allokering af salgstransaktionen

Når det samlede vederlag er fastsat, skal selskabet herefter allokere det samlede vederlag

ud til de underliggende forpligtelser ud fra deres respektive stand alone værdier193.

Stand alone værdien kan opgøres pålideligt, hvis selskabet sælger den pågældende varer

eller ydelse separat. Såfremt selskabet ikke sælger delelementerne separat, er det direkte

anført, at man ikke må tage udgangspunkt i en generel prisliste, men at man derimod skal

estimere en stand alone pris194.

Ved denne estimering foreskriver standarden, at selskaberne skal anvende en af følgende

modeller195:

 den forventede kostpris med tillæg af avance

 den vurderede markedsværdi

Det fremgår ikke direkte, men det må forventes, at den vurderede markedsværdi kun kan

anvendes på varer og ydelser, hvor der eksisterer et homogent marked.

Den nye standard forbyder således, at et element i transaktionen udledes som residual til

den samlede transaktion, som ellers illustreret i scenarie II, hvilket i praksis er en alminde-

lig anerkendt metode.

Fase 5 - Kontrol

Selve indregningen af omsætningen sker, når selskabet opfylder sine forpligtelser overfor

kunden, og behandles særskilt for de enkelte adskilte forpligtelser. Det kan således ske, at

omsætningen for en del af kontrakten indregnes på tidspunkt A og omsætningen fra en

anden del indregnes på tidspunkt B – alt afhængigt af hvornår selskabet har overført kon-

191 Revenue from contracts with costumers, 44 og 45 (juni 2010), IASB
192 Revenue from contracts with costumers, 48 (juni 2010), IASB
193 Revenue from contracts with costumers, 50 (juni 2010), IASB
194 Revenue from contracts with costumers, 51 (juni 2010), IASB
195 Revenue from contracts with costumers, 52 (juni 2010), IASB
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trollen til kunden. Kontrolovergangen er således det afgørende aspekt ved omsætningsind-

regningen196.

Kontrolovergangen defineres, som fra det tidspunkt hvor kunden får retten til varen eller

ydelsen samt de fordele, der knytter sig hertil. Der er i standarden indbygget nogle indika-

torer for, hvornår kontrolovergangen kan anses som overført, hvilket er gengivet neden-

for197:

 Kunden har en ubetinget pligt til at betale

 Kunden har fået en legal rettighed (eksempelvis en licens)

 Kundetilpasset varen eller ydelser (designet og funktionen)

Det fremgår af standarden, at ovenstående kun er indikatorer, og at opfyldelsen af den ene

af kriterierne ikke nødvendigvis medfører, at der er sket kontrolovergang198.

Licenser

Standarden uddyber begrebet licenser/rettigheder, som blandt andet indebærer softwareli-

censer199.

Ved overdragelse af rettigheder sondres der mellem eksklusive og ikke eksklusive rettighe-

der i standarden. Ved eksklusive rettigheder forstås en ”eneret” til at anvende en licens i

eksempelvis en tidsbegrænset periode. For at opfylde betingelsen eksklusiv er det afgøren-

de at substansen af licenserne varierer fra licenstagerne200.

Ved en eksklusiv rettighed med en begrænset tidsperiode anses kontrolovergangen for at

blive overdraget løbende, hvorfor omsætningen skal indregnes over denne periode.

En ikke eksklusiv rettighed er en rettighed, som kan anvendes af flere, og som ikke er tids-

begrænset (eksempelvis standardsoftware). Ved sådanne rettigheder anses kontrolover-

gangen for opfyldt på det tidspunkt, hvor kunden får adgang til softwaren og kan derved

indregnes på salgstidspunktet201.

Kundetilpassede varer og ydelser

Standarden har uddybet begrebet kundetilpassede varer og ydelser som værende meget

identiske med de forhold, vi tidligere har beskrevet. Standarden sementerer, at såfremt

kunden ikke har kontrol over leverancen i forbindelsen med, den bliver leveret, kan omsæt-

ningen først indregnes, når leverancen er færdig og derved overført til kunden202. I det ek-

sempel der er angivet i standarden203 for en kundespecifik leverance, har kunden mulighed

for at opsige aftalen mod at betale for det udførte arbejde indtil dette tidspunkt og modta-

ger dermed den leverede ydelse, som så kan færdiggøres af en anden leverandør.

196 Revenue from contracts with costumers, 25 (juni 2010), IASB
197 Revenue from contracts with costumers, 30 (juni 2010), IASB
198 Revenue from contracts with costumers, 31 (juni 2010), IASB
199 Revenue from contracts with costumers, Appendix B, B31 (juni 2010), IASB
200 Revenue from contracts with costumers, Appendix B, B37 (juni 2010), IASB
201 Revenue from contracts with costumers, Appendix B, B45 (juni 2010), IASB
202 Revenue from contracts with costumers, Appendix B, B65 (juni 2010), IASB
203 Revenue from contracts with costumers, Appendix B, Example 15 – scenario 1 (juni 2010), IASB
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Det er tvivlsomt om, hvordan en sådan mulighed indgår i kontrakterne ved en samlet soft-

wareleverance, hvorfor selskaber i fremtiden kan risikere, at omsætningen, selv for special-

tilpasset software, først kan indregnes, når hele leverancen har fundet sted204.

Kontrolovergang

Som det fremgår af ovenstående, kan kontrolovergangen både ske løbende og ved levering.

Hvis kontroloverdragelsen sker som en løbende overdragelse af varer og ydelser, skal om-

sætningsindregningen ske ud fra den model, der bedst afspejler overdragelsen ud fra ne-

denstående modeller205:

 Output metoden (eksempelvis ud fra fastsatte milestones)

 Input metoden (eksempelvis ud fra medgåede lønudgifter på et bestemt tidspunkt)

 Periodiseringsmetoden (eksempelvis ud fra forløbet af en tidsbegrænset licens)

Opdelingen af forpligtelserne kan vise sig at være væsentlig for indregningen af omsætnin-

gen, og den valgte metode skal anvendes kontinuerligt og konsekvent for alle sammenlig-

nelige transaktioner.

Den nye standard i forhold til nuværende regler

Af ovenstående fremgår det, at udkastet til den nye standard giver nogen vejledning for

kontrakter med flere elementer i og med, at standarden giver indikatorer og eksempler på

situationer, som selskaberne kan anvende. Dog skal det anføres, at standarden selvstæn-

digt nævner, at opfyldelsen af nogle af indikatorerne ikke nødvendigvis statuerer kontrol-

overgangen, hvorfor selskaberne fortsat er nødsagede til at foretage en fortolkning og en

subjektiv vurdering af de konkrete forhold.

I forhold til reglerne efter IFRS for SME giver den nye standard nogen vejledning på områ-

det, som ovenstående scenarier har belyst, at de nuværende regler er tavse omkring, hvil-

ket er positivt.

I forhold til ovenstående tre scenarier behandlet efter IFRS for SME kan det ikke direkte

udledes, om behandlingen bliver nemmere for selskaberne, idet det ikke vides hvordan

standarden bliver påvirket. Med udgangspunkt i de oplysninger der er givet i de enkelte

scenerier, er der dog ikke forhold, som gør, at indregningstidspunkterne ændres, såfremt

man anvender det nye udkast direkte på scenarierne.

Herimod kan kontraktsumsallokeringen i scenarie II ændres som følge af forbuddet mod

anvendelsen af residualmetoden, idet kontraktsummens fordeling ikke længere må udledes

residuelt af den samlede kontraktsum, hvorfor der skal allokeres en stand alone værdi til

licensen.

204 IFRS in Focus, IASB issues revenue recognition exposure draft, side 4 (juni 2010), Deloitte
205 Revenue from contracts with costumers, nr. 33 (juni 2010), IASB
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16.0 DELKONKLUSION

De udvalgte selskabers nuværende årsregnskab er alle aflagt efter årsregnskabsloven, hvor-

for vi har undersøgt, hvorvidt selskaberne opfylder reglerne efter denne begrebsramme på

væsentlige områder. Undersøgelsen har vist, at de fire selskaber alle overordnet opfylder

årsregnskabslovens regler, hvorfor det vurderes, at de fire selskaber er gearede til at overgå

til begrebsrammen IFRS for SME.

Ved overgang til IFRS for SME har dette en række konsekvenser for selskaberne, dels i rela-

tion til de bestanddele der skal indgå i årsregnskabet, samt den værdi egenkapitalen opgø-

res til i forbindelse med overgangen.

I relation til de bestanddele der skal indgå ved aflæggelse efter IFRS for SME, har undersø-

gelsen vist, at de udvalgte selskaber i forvejen udarbejder en lang række af de oplysninger

og noter, som kræves efter begrebsrammen, hvorfor de yderligere oplysningskrav ikke vur-

deres at have indflydelse på beslutningen om overgangen.

Fælles for de undersøgte selskaber er, at udviklingsprojekterne i balancen skal nedskrives i

forbindelse med overgangen, hvilket medfører en væsentlig reduktion af egenkapitalen og

soliditetsgraden.

Selskabernes resultater påvirkes i mindre grad af overgangen, i kraft af at der ikke længere

skal afskrives på udviklingsprojekterne, mens omkostningerne hertil fremadrettet skal ud-

giftsføres. Af undersøgelsen af de udvalgte selskaber fremgår det, at årets afskrivninger

modsvarer årets aktiverede udviklingsprojekter, hvorfor resultatet ikke påvirkes væsentligt

hverken ved overgangen eller fremtidige regnskabsaflæggelser.

Vi har ved hjælp af tre scenarier undersøgt, hvorvidt standarden giver en tilstrækkelig vej-

ledning til selskaber i softwareudviklingsbranchens indregning af omsætning.

I behandlingen af disse tre scenarier fremgår det, at standarden ikke indeholder en vejled-

ning til opdelingen af transaktioner med flere elementer, hvorfor opdelingen og indregnin-

gen heraf sker ud fra en subjektiv vurdering af transaktionens substans.

I forlængelse heraf bemærkes det, at der er udsendt et udkast til en ny standard for omsæt-

ningsindregning efter fuld IFRS, som indeholder en vejledning til opdeling af transaktioner

med flere elementer. Den nye standard forventes at give en afsmitning på reglerne efter

IFRS for SME, dog i et endnu ukendt omfang.

Overordnet har vores undersøgelser vist, at IFRS for SME kan være en mulighed for selska-

ber i softwareudviklingsbranchen. Standarden giver en klar vejledning for behandling af

udviklingsprojekter, mens dennes vejledning på omsætningsområdet ikke er mere klar end

den nuværende vejledning efter årsregnskabsloven.
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17.0 INTERESSENTERNES VURDERINGER

Som belyst i det foregående kapitel har en overgang til IFRS for SME betydning og konse-

kvenser for selskaberne i softwareudviklingsbranchen, ligesom denne muligvis kan give

flere perspektiver for selskaberne.

Med udgangspunkt i de tidligere belyste forhold har vi i dette kapitel valgt at inddrage

selskabernes væsentligste interessenters syn på disse konsekvenser, samt hvilke perspek-

tiver interessenterne ser i SME standarden. Med udgangspunkt i interessenternes vurde-

ringer samt de tidligere analyserede konsekvenser og betydninger, afsluttes kapitlet med

en cost/benefit analyse for selskaberne i softwareudviklingsbranchen ved en eventuel

overgang til aflæggelse af årsregnskab efter SME standarden.

Kapitlet er struktureret således, at dette indledningsvist indeholder en introduktion til de

interessenter, som kapitlet tager udgangspunkt i, samt en beskrivelse og afgrænsning her-

af. Disse interessenter har tilkendegivet deres syn på SME standarden og deres generelle

fokus på regnskaber via en spørgeskemaundersøgelse som beskrevet i afhandlingens me-

todevalg. I dette kapitel er spørgeskemaernes spørgsmål gennemgået, ligesom interessen-

ternes svar er sammenholdt med de tidligere belyste regnskabsmæssige konsekvenser ved

overgang til SME standarden for softwareudviklingsselskaberne.

17.1 Omhandlede interessenter

Som beskrevet i opgavens metodevalg har vi i afhandlingen valgt at inddrage henholdsvis

investorer i form af ventureinvestorer samt pengeinstitutter. Vi har valgt at rette vores fo-

kus mod disse to interessenter, idet disse begge tilfører selskaberne i softwareudviklings-

branchen kapital enten i form af egenkapital eller i form af fremmedkapital. På denne måde

belyser afhandlingen både investors samt långivers synspunkter.

Disse to interessenter er af væsentlig betydning for selskaberne i branchen, idet selskaber-

ne har et væsentligt kapitalbehov særligt i opstartsfasen, hvor selskabernes platform skal

opbygges og finansieres.

Endvidere har vores indledende gennemgang af årsregnskaberne for de udvalgte selskaber

vist, at der i flere tilfælde er ventureinvestorer involveret i softwareudviklingsselskaberne,

og det fremgår da også, at ca. 25 % af venturekapitalen i Danmark er investeret i den IT

relaterede branche206.

Idet kapitaltilførslen er det væsentligste forhold i forbindelse med opstart og opbygningen

samt vækst for et softwareudviklingsselskab, har vi valgt udelukkende at fokusere på disse

i vores interessentanalyse.

Øvrige interessenter kunne naturligvis være relevante at inddrage, men idet kapitalen er et

absolut kriterium for opstarten og efterfølgende vækst, har vi rettet vort fokus herimod i

forbindelse med vor analyse.

206 Det danske marked for venturekapital, Markedsanalyse 2010, Vækstfonden, den 28. september 2010
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Hvor almindelig fremmedfinansiering via pengeinstitutter, er en almindelig, kendt form for

finansiering har vi valgt ikke at uddybe denne yderligere.

Derimod har vi nedenfor kort redegjort for, hvad venturekapital er samt kort redegjort for

det danske marked herfor. Dette for at give en introduktion hertil, samt for at fastslå i hvil-

ket omfang dette har særlig relevans for softwareudviklingsselskaberne.

17.1.1 Definition af venturekapital samt markedet herfor

Venturekapital kan kort defineres som risikovillig kapital, som primært investeres i mindre

vækstvirksomheder i Danmark. Kapitalen investeres som altovervejende hovedregel som

egenkapital207. Det vil sige, at selskabet som der investeres i, får tilført kapital mod at give

ventureinvestoren medindflydelse i form af en ejerandel i selskabet. Venturekapital er såle-

des, modsat almindelig bankfinansiering, finansiering via et kapitalindskud i selskabet,

uden sikkerhedsstillelser, som det kendes fra almindelige banklån, kassekreditter og lig-

nende. Der er således ikke tale om to sammenlignelige finansieringsformer, da aktionærer-

ne mister suverænitet ved at lade et ventureselskab blive en del af aktionærkredsen. Om-

vendt vil ventureselskaberne ofte være interesserede i at udpege eller på anden måde del-

tage i selskabets ledelsesorganer, hvilket kan styrke selskaberne.

Venturekapital har særlig relevans for selskaber i softwareudviklingsbranchen, idet disse

kan have vanskelligt ved at opnå almindelig bankfinansiering. Dette skyldes, at selskaber-

ne i udviklingsfasen ikke nødvendigvis har omsætning, der står mål med investeringen i

udviklingen af platformen, og derfor ikke er i stand til at servicere en bankgæld.

Ventureselskaberne som investerer i Danmark er som regel struktureret som fonde, hvori

forskellige investorer har indskudt kapital, som ventureselskabet så forvalter og viderein-

vesterer som venturekapital.

Markedet for venturekapital i Danmark er relativt begrænset, og der er 31 aktører på mar-

kedet208, som tilsammen forvalter DKK 20,3 mia. kapital for indskyderne.

Når ventureselskaberne kigger på markedet kategoriseres dels investeringen, samt selska-

berne der investeres i på baggrund af deres placering i livscyklussen. Ventureinvestorerne

sondrer således mellem nyinvesteringer og opfølgningsinvesteringer. Hvor nyinvesteringer

er investeringer i nye selskaber, er opfølgningsinvesteringer kapitaltilførsler til selskaber,

som i forvejen har fået tilført venturekapital. Vi har i undersøgelsen beskæftiget os med

nyinvesteringer, idet det, som tidligere beskrevet, særligt er i forbindelse med udviklingen

af softwareplatformen og efterfølgende vækst, at der er et stort kapitalbehov.

Herudover kategoriserer ventureselskaberne, selskaberne alt afhængig af hvilken livsfase

de befinder sig i. Selskaberne kategoriseres som udgangspunkt i følgende faser:

 Seedfasen

 Start-up-fasen

207 Spork, Ulrik (2008), ”Venturekapital i Danmark, hvor går jeg hen?”, DVCA
208 Det danske marked for venturekapital - Markedsanalyse 2010 (28. september 2010), Vækstfonden,
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 Ekspansionsfasen

De enkelte faser er ikke udtømmende forklaret, men selskaberne vil som udgangspunkt

starte i seedfasen uden omsætning, men blot med en god idé for herefter at bevæge sig

over i start-up fasen, hvor selskabet begynder at tage form og herefter ekspandere i eks-

pansionsfasen.

17.2 Undersøgelsens formål og udformning

Som vi tidligere har belyst, har overgangen til SME standarden konsekvenser for særligt

den regnskabsmæssige behandling af udviklingsprojekter. Vi belyste for de udvalgte sel-

skaber, at overgangen ville have betydning for såvel resultat som egenkapital.

På denne baggrund har vi valgt at undersøge, hvordan interessenterne ser på dette forhold,

ligesom, vi har undersøgt, hvilke perspektiver særligt ventureselskaberne ser i aflæggelse

af årsregnskabet efter SME standarden.

Vi har i det efterfølgende gennemgået hvert af de spørgsmål, vi har stillet og kort forklaret

hvorfor vi har stillet spørgsmålet, samt hvad vi kan udlede af de enkelte spørgsmål. Vi har

udarbejdet spørgsmålene til henholdsvis ventureinvestorer og pengeinstitutter, således at

disse ligger tæt op af hinanden, så der kan foretages sammenligning herimellem.

Nedenfor er spørgsmålene gennemgået.

Indgår årsrapporten og det regnskabsmæssige resultat som en afgørende del af beslut-

ningsgrundlaget ved nyinvesteringer/kreditvurderinger og udlån?

Vi fastslog i foregående kapitel, at overgangen til SME standarden har betydning for både

resultat og egenkapital, hvorfor vi med dette spørgsmål ønsker at fastslå, hvorvidt venture-

investorerne og pengeinstitutterne tillægger årsregnskabet afgørende vægt ved beslutnin-

gen om henholdsvis investering og udlån til softwareudviklingsselskabet.

Tolkes en negativ egenkapital, som et ”faresignal” ved nyinvesteringer/udlån?

Som vi fastslog i foregående kapitel, medfører overgangen til SME standarden i nogle til-

fælde, at softwareudviklingsselskabernes egenkapital bliver negativ efter overgangen. Vi

ønsker med dette spørgsmål at konstatere, om dette kan medføre at interessenterne bliver

mere tilbageholdende med henholdsvis investeringen eller udlån.

Tillægges den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver reel værdi ved nyin-

vesteringer/udlån, eksempelvis indregnede udviklingsprojekter, patenter mv.?

Idet vi har konstateret, at den væsentligste forskel mellem IFRS for SME, årsregnskabslo-

ven og fuld IFRS er, at man efter SME standarden ikke kan indregne udviklingsprojekter i

balancen, ønsker vi med dette spørgsmål at undersøge om indregningen normalt tillægges

betydning hos interessenterne.

Ovenstående tre spørgsmål er de, som er gennemgående for såvel ventureinvestorer og

pengeinstitutterne. Vi har herudover til ventureinvestorerne stillet yderligere to spørgsmål

omkring deres syn på perspektiverne i SME standarden. Disse følger nedenfor med dertil-

hørende forklaring.
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Vurderer du, at en årsrapport aflagt efter en international begrebsramme (IFRS/IFRS for

SME) vil være fremmende for jeres exitmuligheder og prisfastsættelsen i den forbindelse?

Vi ønsker med dette spørgsmål at undersøge hvorvidt der ved en overgangen til SME stan-

darden vil være fordele knyttet hertil, særligt når ventureinvestoren skal afstå sin ejerandel

i selskabet.

Vurderer du, at aflæggelsen af årsrapport efter en international begrebsramme kan have

relevans for jeres porteføljevirksomheder i forhold til et ønske om at tiltrække ny kapital

(udenlandsk kapital)?

Med dette spørgsmål ønsker vi den professionelle investors vurdering af, hvorvidt det er

nemmere for softwareudviklingsselskaberne at tiltrække udenlandsk kapital når årsregn-

skabet aflægges efter en international begrebsramme modsat årsregnskabsloven.

Hvor ovenstående spørgsmål kun er stillet til ventureinvestorerne i deres egenskab af inve-

storer, har vi til pengeinstitutterne stillet et yderligere spørgsmål:

Betragtes softwareudviklingsbranchen som primært har immaterielle anlægsaktiver som en

særlig risikofyldt branche?

Vi ønsker med dette spørgsmål at undersøge, hvorvidt pengeinstitutterne generelt mener,

at risikoen er større i en branche som softwareudviklingsbranchen, og på denne baggrund

må formodes at være mere tilbageholdne med udlån til selskaberne heri.

I det efterfølgende afsnit gennemgås interessenternes besvarelser på vores spørgsmål. Det

fremgår af afhandlingens metodevalg, hvordan undersøgelsesdesign med videre er tilrette-

lagt, hvorfor dette ikke uddybes her.

17.3 Undersøgelsens resultater

Interessenternes svar behandles ikke særskilt for hver enkelt respondent under hensynta-

gen til disses ønske om anonymitet. Det fremgår af afhandlingens bilag, hvilke responden-

ter samt organisationer der indgår i vor undersøgelse.

Ventureselskabernes og pengeinstitutternes svar er sammenholdt ved behandlingen, hvor

sammenligningen har været mulig. Vi har gengivet konsensus i besvarelserne, således at vi

er stand til at udlede hovedtræk herfra.

17.3.1 Interessenternes anvendelse af årsregnskabet

I forbindelse med både ventureselskabernes investeringer samt pengeinstitutternes udlån

til selskaberne i softwareudviklingsbranchen, viser undersøgelsen, at årsregnskabet indgår

som et væsentligt element i forbindelse med overvejelserne herom. Det er således indle-

dende slået fast, at interessenterne alle anvender årsregnskabet i forbindelse med de vur-

deringer, der foretages, hvad enten dette er vurdering af investeringspotentiale eller i for-

bindelse med vurderingen af et engagements bonitet. Det skal dog bemærkes at kun halv-

delen af de adspurgte ventureselskaber tillægger årsregnskabet afgørende vægt ved nyin-

vesteringer.
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Af dette kan det ligeledes udledes, at valget af begrebsramme i sidste ende kan have be-

tydning, idet vi tidligere i vores analyse af de udvalgte casevirksomheder konstaterede, at

resultat og egenkapital kan afvige væsentligt afhængigt af, om årsregnskabet aflægges

efter IFRS for SME eller årsregnskabsloven.

17.3.2 Interessenternes vurdering af egenkapitalen

Vi konstaterede i forbindelse med vor tidligere analyse, at en overgang til aflæggelse efter

SME standarden i nogle tilfælde ville medføre en negativ egenkapital for selskaberne i

softwareudviklingsbranchen.

Holdningerne hertil er divergerende i forhold til ventureselskabernes og pengeinstitutter-

nes vurderinger. Alle de adspurgte pengeinstitutter vurderer negativ egenkapital, som et

faresignal i forbindelse med de foretager udlån. Det må heraf kunne udledes, at det er van-

skelligere at opnå finansiering, såfremt egenkapitalen er negativ. Dette naturligvis under

iagttagelse af at alle pengeinstitutterne har tilkendegivet, at det dog altid afhænger af en

konkret vurdering.

Ventureselskabernes vurdering heraf er en anden. Hovedparten af de adspurgte venture-

selskaber vurderer ikke, at en negativ egenkapital er et faresignal, når der foretages nyin-

vesteringer i selskaberne i early-stage fasen. Der er naturligvis også for ventureselskaberne

tale om subjektive vurderinger af andet end egenkapitalen.

17.3.3 Interessenternes vurdering af immaterielle anlægsaktiver

Som det har været klart gennem hele afhandlingen, er den væsentligste forskel mellem

SME standarden og både årsregnskabsloven og fuld IFRS, at selskaberne ikke efter SME

standarden må indregne udviklingsprojekter i balancen. Som tidligere beskrevet var en af

årsagerne hertil, at IASB i forbindelse med deres høringsrunde havde konstateret, at kre-

ditgiver ikke tillagde disse værdi ved långivningen209.

Ovenstående antagelse stemmer overens med de svar, som vi har fået i forbindelse med

vor undersøgelse, hvor alle pengeinstitutterne har svaret, at de ikke tillægger disse værdi

ved kreditgivningen.

Det samme er tilfældet for ventureselskaberne, hvor størsteparten ligeledes har tilkendegi-

vet, at den regnskabsmæssige værdi af indregnede udviklingsprojekter ikke tillægges reel

værdi når de foretager nyinvesteringer.

Hvis dette sammenholdes med interessenternes vurderinger af egenkapitalen størrelse,

giver dette en interessant sammenhæng. Såfremt interessenterne i forvejen ikke tillagde de

indregnede udviklingsprojekter reel værdi og i forvejen modregnede disse egenkapitalen,

når de foretog deres vurderinger, ændrer overgangen til SME standarden i udgangspunktet

ikke på grundlaget, som vurderingerne foretages på baggrund af.

Vi konstaterede i forbindelse med gennemgangen af vore casevirksomheders eventuelle

overgang til SME standarden, at en væsentlig ændring ved overgangen var en nedskriv-

ning af de aktiverede udviklingsprojekter og som følge heraf en negativ egenkapital. Så-

fremt interessenterne i forvejen ikke tillægger disse værdi, ændrer overgangen i denne

209 IFRS for SMEs - basis for conclusions, BC113 (juli 2009), IASB



INTERESSENTERNES VURDERINGER

98

henseende ikke væsentligt på udgangspunktet for interessenternes vurderinger af årsregn-

skaberne.

17.3.4 Internationale perspektiver i SME standarden

I ventureselskabernes egenskab af investorer i en række af softwareudviklingsselskaberne i

Danmark har vi undersøgt, hvorvidt disse ser perspektiver i SME standarden. Dels ud fra et

investorsynspunkt og exitmuligheder i den forbindelse samt i deres egenskab af ledelse210 i

selskaberne med et eventuelt kapitalbehov.

Alle de adspurgte mener, at anvendelsen af SME standarden vil være fremmende for ventu-

reselskabernes exits fra porteføljevirksomhederne samt prisfastsættelsen i forbindelse med

disse exits.

Samtidig vurderer de, at det vil være nemmere for selskaberne i softwareudviklingsbran-

chen at tiltrække ny udenlandsk kapital, såfremt man anvender SME standarden og derved

får en bredere brugergruppe.

Henses der til det generelle mål fra IASB’s side ved udarbejdelsen af SME standarden om,

at der var et behov herfor som følge af mere globaliserede markeder og et øget behov for

ensartede årsregnskaber på tværs af medlemslandene, synes svarene som beskrevet oven-

for at bekræfte dette.

Det er tilkendegivet, at ventureselskaberne mener, at det vil være nemmere at tiltrække

udenlandsk kapital til det enkelte selskab, når der aflægges årsregnskab efter en internati-

onalt forståelig begrebsramme.

Samtidig mener de, at deres exitmuligheder og prisfastsættelsen i den forbindelse forbed-

res, hvorfor standarden set fra et sådan synspunkt må have sin berettigelse.

17.3.5 Afrunding på undersøgelsen

Som beskrevet tilkendegiver både ventureinvestorer og pengeinstitutter, at det ikke er

entydigt, hvorvidt SME standarden er passende for selskaberne i softwareudviklingsbran-

chen.

Internationaliseringen vurderer ventureselskaberne både kan tilføre investorer samt sel-

skaber i branchen værdi, er et klart forhold der taler for anvendelsen heraf. Dog er der også

andre sider heraf, eksempelvis det forhold at udviklingsprojekter ikke længere kan indreg-

nes i balancen, som taler imod dette.

Som afrunding på alle disse forhold samt øvrige overvejelser, som ledelsen i selskaberne i

softwareudviklingsbranchen kan gøre sig, har vi redegjort for i det efterfølgende afsnit,

hvor vi opsummerer på cost og benefits ved en eventuel overgang til SME standarden for

selskaberne i softwareudviklingsbranchen.

210 I form af bestyrelsesinvolvering i porteføljeselskaberne i softwareudviklingsbranchen
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17.4 Cost/benefit analyse

Ved overgangen til en anden begrebsramme er der en række forhold, som enten direkte

eller indirekte kan have betydning. Vi har herunder behandlet de forhold, som vi mener,

ledelsen bør overveje i forbindelse med de indledende overvejelser om en eventuel over-

gang.

17.4.1 Organisation

Årsregnskabet er ofte et af de elementer, der afspejler selskabet udadtil, idet det er et of-

fentligt tilgængeligt dokument.

Som tidligere illustreret indeholder de forskellige begrebsrammer forskellige regler for ind-

regning og præsentation.

Det er derfor vigtigt, at ledelsen overvejer valget at begrebsramme med omhu, da årsregn-

skabet præsenterer selskabets finansielle stilling, hvilket varierer begrebsrammerne imel-

lem.

Men ved valget af begrebsramme er det ikke kun præsentationen af årsregnskabet, der

bliver påvirket. De forskellige begrebsrammer er meget forskelligt opbygget, hvilket vores

tidligere behandling har belyst. Ledelsen er derfor nødsaget til at skele til den organisatori-

ske sammensætning ved valget.

Årsregnskabsloven er som tidligere anført den obligatoriske begrebsramme for danske sel-

skaber, hvorfor dette må være det bedste udgangspunkt for at vurdere, om organisationen

kan håndtere en anden begrebsramme.

Som det fremgår af den teoretiske behandling, medfører årsregnskabslovens rammeopbyg-

ning, at selskaber, som anvender reglerne i regnskabsklasse C, skal have en regnskabsaf-

deling, som har et kendskab til fuld IFRS, da loven på mange måder refererer til denne be-

grebsramme.

Trods de mange henvisninger er der en stor forskel på årsregnskabsloven og fuld IFRS,

hvilket ikke må overses i forbindelse med valg af regnskabspraksis.

Det må forventes at regnskabsorganisationen i et selskab, som anvender fuld IFRS, omfat-

ter minimum 2-3 personer, som har gennemgået en uddannelse på et højt teoretisk niveau

eller har arbejdet med IFRS i praksis i en længere periode. Ligeledes vil den resterende del

af organisationen kunne blive berørt af regnskabsaflæggelsen, idet flere af notekravene

efter fuld IFRS er så specifikke, at det kræver et indgående kendskab til eksempelvis kun-

deporteføljen for at udarbejde segmentoplysninger med videre.

IFRS opdateres og forbedres ligeledes løbende, hvilket medfører, at selskabets ansatte lø-

bende er nødsagede til at holde sig ajour og deltage i kurser med videre for at kunne være

på forkant med de dynamiske regler.

Såfremt ledelsen vurderer at den nuværende regnskabsafdeling besidder en tilstrækkelig

viden til at agere efter årsregnskabsloven, er forskellene fra årsregnskabsloven til IFRS for

SME som illustreret begrænsede, og i nogle tilfælde sammenfaldende eller endda mindre.
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Da IFRS for SME er et stand alone regelsæt begrænser dette regnskabsmedarbejdernes

teoretiske formåen til kun at omfatte SME regelsættet, hvilket gør begrebsrammen over-

skuelig.

Det er således vores opfattelse, at en regnskabsafdeling, som besidder færdighederne til at

aflægge årsregnskab efter årsregnskabslovens regler, ligeledes vil kunne anvende IFRS for

SME, uden at dette vil kræve en forøgelse af organisationen. Dog vil det være nødvendigt,

at medarbejderne undergår uddannelse og løbende efteruddannelse i den nye standard,

særligt i overgangsfasen men ligeledes i forbindelse med den løbende treårs revision.

17.4.2 Systemmæssige overvejelser

I forbindelse med en overgang til en anden begrebsramme er det en nødvendighed at

overveje selskabets infrastruktur, hvilket typisk består af IT programmer. Som illustreret

tidligere er indregningskriterierne for indregning af udviklingsprojekter efter både årsregn-

skabsloven og fuld IFRS meget detaljerede, hvilket stiller store krav til registreringssyste-

merne, og ikke mindst det input der indtastes heri fra forskellige steder i organisationen.

Såfremt det er nødvendigt, at udskifte ERP systemerne for at kunne opfylde de krav, en

anden begrebsramme stiller, vil udgifterne hertil ofte være højere end blot anskaffelsen for

systemet, idet personalet ligeledes skal uddannes i brugen af de nye systemer.

Hertil kommer usikkerheden i forbindelse med hele dataoverførelsen, opsætning og afprøv-

ning af backupprocedurer.

Hvis vi tager udgangspunkt i et årsregnskab aflagt efter årsregnskabsloven, hvor der er

aktiveret udviklingsprojekter, må det forventes, at de tekniske specifikationer til opgørelse

af medgåede omkostninger, kalkuler over forventede omkostninger med videre er mulige

med det eksisterende software.

Da årsregnskabslovens regler for behandling af udviklingsomkostninger er identiske mod

behandlingen efter fuld IFRS, er en formodning om, at systemet vil være anvendeligt, så-

fremt man overgår til fuld IFRS ikke nødvendigvis korrekt. Trods referencen i årsregnskabs-

loven, må det forventes at de tekniske krav til IT systemerne skærpes ved en overgang til

fuld IFRS, da noteoplysningerne er væsentlig mere omfangsrige.

Da det ikke er tilladt at aktivere udviklingsomkostninger efter IFRS for SME, bliver kravene

til registreringerne reduceret væsentligt, idet alle udgifter løbende skal udgiftsføres.

Det er dog et krav, at der foretages en registrering af alle udgifter til forskning og udvik-

ling, da dette skal oplyses i noterne. En fuldstændig undladelse kan således ikke foretages,

hvorfor systemerne skal være i stand til at registrere tidsforbrug og materialeforbrug, som

kan henføres til disse to kategorier.

17.4.3 Kontrakter indgået på baggrund af årsregnskab

Som vi har illustreret, ændres balancen ved en overgang til IFRS for SME, hvilket kan få

betydning for de kontrakter, hvor årsregnskabet indgår som en del af aftalegrundlaget.

Årsregnskabet vil eksempelvis ofte indgå som en del af den kreditvurdering, der foretages

ved etablering af fakturabelåning, ligesom bonusaftaler til samarbejdspartnere og nøgle-
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medarbejdere, forsikringspræmier med videre ofte beregnes med udgangspunkt i årsregn-

skabets tal.

Ledelsen skal derfor være på forkant med sådanne aftaler i forbindelse med en overgang fra

årsregnskabsloven til IFRS for SME, hvilket må forventes at medføre omkostninger til

blandt andet juridiske rådgivere med flere.

17.4.4 Orientering til långiver, samarbejdspartnere og kunder

Da årsregnskabet, som tidligere nævnt, er et af de elementer, der tegner selskabet udadtil,

lægger ledelsen ofte vægt på indholdet af årsregnskabet. Ud over naturligvis den talmæssi-

ge præsentation af periodens resultat er ledelsesberetningen i årsrapporten ligeledes den

rapporteringsdel, hvori ledelsen har mulighed for at udtale sig om forhold, der har påvirket

årets resultat og give sit besyv til den fremadrettede udvikling.

I forbindelse med en overgang til en anden begrebsramme er det vores opfattelse, at det vil

være naturligt at omtale nogle af de forhold, ledelsen har medtaget i deres beslutningspro-

ces i forbindelse med overgangen i ledelsesberetningen, således at de eksterne interessen-

ter kan få indblik i årsagen til overgangen.

Som vi tidligere har illustreret, ændres nøgletallene ligeledes som en afledt effekt af regn-

skabstallenes ændring, hvilket gør benchmarking mod selskaber, som aflægger årsregn-

skab efter årsregnskabsloven, vanskelig.

Forinden aflæggelsen af årsregnskabet bør ledelsen derfor overveje at orientere både långi-

ver, samarbejdspartnere og kunder om konsekvenserne af valget af den begrebsramme, da

årsregnskabet ændres markant ved en overgang til IFRS for SME, som vi tidligere har illu-

streret. På den måde sikrer ledelsen, at interessenterne til årsregnskabet er informeret om

den nye præsentation af den finansielle stilling, hvilket må anses at fremme informations-

værdien for regnskabsbrugeren.

17.4.5 Økonomiske konsekvenser

Ud over ovenstående forhold er der ligeledes en række økonomiske konsekvenser forbundet

med en overgang til en anden begrebsramme.

Som følge heraf har vi nedenfor fremhævet nogle af de økonomiske konsekvenser, som vi

vurderer, hyppigst vil opstå som følge af aflæggelsen efter en anden begrebsramme.

Selskaber, som aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, vælger hvert år på general-

forsamlingen en revisor. I de fleste tilfælde genvælger aktionærerne den nuværende revisor,

da revisor og ledelse ofte har et flerårigt kendskab til hinanden. Selskabet har derved en

fast revisor tilknyttet, som foruden revisionen af årsregnskabet løbende bistår med skatte-

mæssige og regnskabstekniske forhold. I forbindelse med overvejelserne om overgangen til

en anden begrebsramme vil revisor typisk blive involveret i ledelsens drøftelser herom,

hvorfor honoraret hertil er meget afhængigt af rådgivningens omfang.
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Selve revisionshonoraret vil ligeledes afhænge af hvilken begrebsramme, selskabet aflæg-

ger efter, da omfanget af revisionsarbejdet varierer afhængigt af begrebsramme, og dertil-

hørende noter med videre.

Med udgangspunkt i et selskab som aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, er det

vores opfattelse, at det årlige revisionshonorar vil blive forhøjet med 3-4 gange det nuvæ-

rende, såfremt selskabet vælger at overgå til fuld IFRS. Dertil kommer omkostninger til

eventuelt valuarvurderinger og ejendomsvurderinger afhængigt af aktivsammensætningen.

Ved overgangen til IFRS for SME er det vores vurdering, at det årlige revisionshonorar vil

blive i et omfang nær det nuværende, da IFRS for SME ikke stiller væsentligt yderligere

krav til revisor end hvad årsregnskabsloven kræver. Dog må selskaberne forvente, at hono-

raret vil være lidt højere i overgangsfasen, da revisionen af åbningsbalancen og de nye op-

gørelsesmetoder er ekstraordinære.

Ydermere vil en senere overgang til fuld IFRS muligvis være nemmere, da begrebsrammer-

ne er udarbejdet efter samme principper.

17.4.6 Afledte konsekvenser af ændring af begrebsramme

Som vi har belyst via vores undersøgelse, har en klar overvægt af vores respondenter sva-

ret, at årsrapporten indgår i deres vurdering dels ved egenkapitalinvesteringer samt ved

fremmedfinansiering. På baggrund heraf kan vi med rette fastslå, at årsregnskabet er et

vigtigt element ved tiltrækning af kapital, hvad enten denne så fremkommer via investorer

eller via kreditinstitutter.

I relation til at overgå til IFRS for SME har vi tidligere illustreret, at årets resultat i sammen-

ligningsåret og egenkapitalen vil blive påvirket negativt, idet det ikke er tilladt at indregne

aktiverede udviklingsprojekter.

Egenkapitalens påvirkning vurderer vi som værende den væsentligste negative konsekvens

ved aflæggelsen efter IFRS for SME, hvorfor det bør overvejes, om denne negative betyd-

ning kan opvejes af andre forhold.

Alle pengeinstitutterne har overfor os tilkendegivet, at en negativ egenkapital er et fare-

signal i relation til udlån, hvorfor det må forventes, at det vil blive sværere for selskaberne

at finansiere sig gennem pengeinstitutterne, hvis denne begrebsramme anvendes.

Det forhold, der skulle tale for, at begrebsrammen i sidste ende ikke vil få effekt for kredit-

vurderingen, er, at pengeinstitutterne ikke tillægger indregnede udviklingsprojekter en reel

værdi, hvorfor disse ofte modregnes egenkapitalen i forbindelse med, at pengeinstitutterne

foretager deres kreditvurdering. Pengeinstitutterne har således allerede taget stilling til, en

del af den afledte konsekvens egenkapitalen påvirkes med ved overgangen i deres vurde-

ring. Endelig har de seneste års økonomiske finansielle uroligheder medført, at pengeinsti-
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tutterne ofte er blevet mere skeptiske ved især nyudlån, hvorfor selskaberne på nuværende

tidspunkt kan få sværere ved at opnå kreditgodkendelse.

I relation til at det kan blive sværere at opnå kreditgodkendelse overfor pengeinstitutterne,

er det interessant at bemærke, at ventureselskaberne mener, at en aflæggelse efter IFRS for

SME vil fremmende for selskabernes evne til at tiltrække udenlandsk kapital, samt at det vil

øge investorernes exitmuligheder.

Disse to forhold må anses for at have stor relevans, især for de selskaber i softwareudvik-

lingsbranchen som forventer at være internationale aktører, da årsregnskabet foruden at

tilgodese mulighederne for at tiltrække kapital ligeledes vil være aflagt efter en internatio-

nal begrebsramme, som internationale interessenter kan forholde sig til.

På baggrund heraf kan det opsummerende anføres, at den negative effekt af en overgang

vil være en forringelse af lånemulighederne, mens den positive effekt er, at årsregnskabet

får et internationalt snit, som kan øge mulighederne for at tiltrække investorer, kunder,

samarbejdspartnere med videre.

Det er vores vurdering, at de øgede muligheder for at tiltrække udenlandsk kapital fra inve-

storer med stor sandsynlighed vil opveje den begrænsning den negative egenkapital med-

fører, hvilket kan være en fordel for selskaber, som endnu ikke har fået hele finansierings-

delen på plads, eller selskaber som overvejer at komme ud på det internationale marked.

Opsummerende må det konkluderes, at der af ovenstående fremgår en række forhold, som

direkte eller indirekte kan influere på beslutningen om overgangen til IFRS for SME, hvilket

ledelsen bør være opmærksom på i beslutningsprocessen, ligesom beslutningen om en

eventuel overgang altid må bero på en konkret vurdering.
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18.0 DELKONKLUSION

Ved vurderingen af om overgangen til IFRS for SME har indflydelse på interessenternes

ageren i forhold til kapitaltiltrækning, har vi indhentet empiriske data fra ventureselskaber

og pengeinstitutter, hvilket er de to interessenter, vi vurderer som de væsentligste interes-

senter i relation til selskaberne i softwareudviklingsbranchen.

Gennem vores analyse har vi fået belyst, at både ventureselskaberne og pengeinstitutterne

anvender årsrapporten som en del af beslutningsgrundlaget ved nyinvesteringer og udlån,

hvilket betyder at valget af begrebsramme har relevans for interessenterne.

Som følge af at særligt egenkapitalen undergår en væsentligt forringelse i forbindelse med

overgangen til IFRS for SME, har vi fundet det relevant at undersøge, i hvilken udstrækning

interessenterne tolker en negativ egenkapital og værdien af immaterielle anlægsaktiver ved

nyinvesteringer og udlån.

Respondenternes svar har vist sig at være todelt, idet ventureselskaberne ikke tolker en

negativ egenkapital som et faresignal, mens pengeinstitutterne gør dette. På baggrund

heraf kan det konkluderes, at selskaberne ved anvendelsen af IFRS for SME formentlig vil

få sværere ved at finansiere sig gennem traditionelle banklån grundet egenkapitalens for-

ringelse. Dette skal dog ses i lyset af, at alle respondenterne har tilkendegivet at immateri-

elle anlægsaktiver ikke tillægges en reel værdi, hvilket tyder på, at anvendelsen af IFRS for

SME ikke nødvendigvis begrænser lånemulighederne overfor pengeinstitutterne, da disse

allerede på nuværende tidspunkt modregnes egenkapitalen i forbindelse med pengeinsti-

tutternes kreditvurdering.

I forhold til ventureselskaberne har disse ligeledes tilkendegivet, at de vurderer, at en af-

læggelse efter IFRS for SME vil øge deres exitmuligheder samt øge muligheden for tiltræk-

ning af udenlandsk kapital, hvilket vurderes som positivt i forhold til ledelsens overvejelser

om valg af begrebsramme.

Herudover har vi illustreret nogle af de øvrige forhold, som ledelsen bør lade indgå i overve-

jelserne i forbindelse med valg af begrebsramme for at eksemplificere de forhold, som di-

rekte eller indirekte vil blive påvirket af overgangen til IFRS for SME, herunder regnskabs-

mæssige, organisatoriske samt økonomiske forhold

Opsummerende må det konkluderes, at lighederne mellem kravene til henholdsvis årsregn-

skabsloven og IFRS for SME gør, at begrebsrammen IFRS for SME egner sig som et kvalifi-

ceret alternativ for selskaber, som ønsker at tiltrække fremmedkapital i form af egenkapital

eller ønsker at internationalisere selskabet i forhold til de forholdsvis beskedne omkostnin-

ger, der er forbundet med overgangen.
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19.0 KONKLUSION

IASB har i juli 2009 offentliggjort standarden IFRS for SME, som er en ny regnskabsstan-

dard tilpasset de små og mellemstore virksomheder udarbejdet på baggrund af det fulde

IFRS regelsæt. Standarden er endnu ikke implementeret i Danmark, men forventes at blive

dette efter EU’s godkendelse heraf. Efter en sådan vedtagelse vil de danske selskaber have

mulighed for aflæggelse af årsregnskabet efter tre forskellige begrebsrammer henholdsvis

årsregnskabsloven, IFRS og IFRS for SME.

En stor del af selskaberne i den danske softwareudviklingsbranche er i den af IASB define-

rede målgruppe til anvendelsen af IFRS for SME, kun ganske få falder udenfor denne, hvor-

for SME standarden er et brugbart alternativ for disse.

De væsentligste regnskabsposter for softwareudviklingsselskaberne er omsætning samt

immaterielle anlægsaktiver. Disse regnskabsposter behandles efter de tre regelsæt på

samme vis med enkelte undtagelser.

IFRS for SME indeholder nemlig et forbud mod aktivering af udviklingsprojekter, som ud-

gør en væsentlig del af balancesummen for selskaberne i softwareudviklingsbranchen. Om-

sætning indregnes og måles på samme vis efter alle tre regelsæt.

Fælles for de tre regelsæt er, at disse ikke giver en udtømmende vejledning til behandlin-

gen af omsætningstransaktioner, som består af flere elementer, hvilket er en gennemgåen-

de svaghed.

IASB arbejder sammen med den amerikanske regeludsteder FASB på en ny standard for

omsætningsindregning som afløser de nuværende IAS 11 og 18, som forventes implemen-

teret i 2014. Denne vil til en vis grad afhjælpe dette problem, men det er dog ikke sikkert, at

denne får indflydelse på IFRS for SME standarden, hvorfor det endnu er usikkert, om den

vil blive påvirket heraf, og om dette vil afhjælpe problematikken omkring omsætningsind-

regning.

Modsat omsætning er SME standarden meget klar omkring behandlingen af immaterielle

anlægsaktiver og giver tilstrækkelig vejledning for behandlingen heraf. Forbuddet mod ak-

tivering af udviklingsprojekter medfører en klar administrativ lettelse for selskaberne, men

har væsentlig betydning for selskabernes egenkapital i det omfang disse vælger at overgå

til SME standarden, idet der skal ske nedskrivning heraf ved overgangen. En sådan ned-

skrivning kan medføre en negativ egenkapital for selskaberne i softwareudviklingsbran-

chen, hvilket kan få konsekvenser for disses valg om overgang til SME standarden.

Dog har softwareudviklingsselskabernes væsentligste interessenter henholdsvis investorer

og pengeinstitutter tilkendegivet, at de i forvejen ikke tillægger den regnskabsmæssige

værdi af udviklingsprojekter værdi i forbindelse med deres investeringer og udlån, hvorfor

nedskrivningen som udgangspunkt ikke ændrer på disses vurdering.
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En overgang til SME standarden har i den henseende ikke væsentlig betydning i forhold til

disse interessenter, og samtidig giver SME standarden muligheder for at tilføre årsregn-

skabet et internationalt snit, hvilket ikke er tilfældet efter årsregnskabsloven.

Softwareudviklingsselskaberne vil ved aflæggelse efter SME standarden henvende sig til

en bredere målgruppe end ved den nuværende aflæggelse.

Det er ligeledes investorernes vurdering, at softwareudviklingsselskaberne vil have nem-

mere ved at tiltrække udenlandsk kapital, såfremt årsregnskabet aflægges efter SME stan-

darden.

I forbindelse med en overgang til aflæggelse af årsregnskab efter en anden begrebsramme

er der dog flere forhold, selskaberne i softwareudviklingsbranchen bør være opmærksomme

på, foruden det faktum at selskabernes årsregnskab med dertilhørende sammenligningstal

skal omarbejdes, følger der en række yderligere forhold med.

Ledelsen skal ved overvejelserne om en overgang til SME standarden være opmærksom på,

at organisationen skal være i stand til at håndtere den nye standard, at registreringssyste-

merne skal være sat op på en sådan vis, at relevante informationer opsamles, ligesom der

med stor sandsynlighed vil være ekstraordinære omkostninger til rådgivere samt revisor.

Om SME standarden egner sig til anvendelse for selskaberne i softwareudviklingsbran-

chen, er det ikke muligt at give noget entydigt svar på. Anvendeligheden heraf afhænger i

høj grad af selskabernes perspektiver. Idet et årsregnskab aflagt efter SME standarden får

et internationalt snit bliver, det herved nemmere for investorerne at dels afstå sin investe-

ring, samt nemmere for selskaberne at tiltrække udenlandsk kapital hvilket argumenterer

for en anvendelse heraf.

Omvendt må selskaberne i branchen være indstillede på, at en overgang har væsentlig be-

tydning for egenkapitalens størrelse, hvilket altid skal sammenholdes med de forventede

fordele.

Standarden er således anvendelig for selskaberne i softwareudviklingsbranchen og kan i

nogle tilfælde stille selskaberne bedre, men dette må altid bero på en konkret vurdering af

selskabets forhold.



PERSPEKTIVERING

107

20.0 PERSPEKTIVERING

Igennem hele afhandlingens arbejdsproces har vi beskæftiget os med IASB’s nye begrebs-

ramme IFRS for SME i relation til anvendelsen heraf i softwareudviklingsbranchen, hvilket

har været en meget inspirerende og udfordrende på en positiv måde, da omfanget af litte-

ratur på området til stadighed er begrænset.

Generelt har selve arbejdet med SME standarden været en positiv oplevelse, idet det er

vores vurdering, at det er lykkedes for IASB at udarbejde en standard, som er let tilgænge-

lig formuleret i et forståeligt sprog, og som samtidig er størrelsesmæssig overskuelig.

Det er således vores vurdering at det faktum, at standarden er en international standard,

ikke betyder, at man bør lade sig afskrække fra brugen heraf.

Målgruppen til IFRS for SME er selskaber, som ikke har offentlig interesse, og selskaber

som offentliggør årsregnskaber til brug for eksterne brugere, hvilket vi anser som en meget

bred målgruppe, som omfatter størsteparten af selskaberne i Danmark.

Sammenholdes dette med målgrupperne til de øvrige standarder, er der ikke sammenfald i

forhold til målgruppen til fuld IFRS, som primært er tiltænkt børsnoterede selskaber.

Derimod er der relation til årsregnskabsloven et vist sammenfald.

Dog er opbygningen i årsregnskabsloven meget forskellig fra opbygningen i SME standar-

den. Som bekendt er årsregnskabsloven opbygget som rammelov, og indrettet således at

mængden af indregnings, målings og præsentationskrav er proportionalt stigende med

selskabernes størrelse. Således er det vores vurdering, at den primære målgruppe til stan-

darden i Danmark er selskaber omfattet af regnskabsklasse C, da vi vurderer, de krav, som

standarden foreskriver, er for omfattende i forhold til selskaber i regnskabsklasse B.

Opbygningsmæssigt adskiller IFRS for SME sig ligeledes i forhold til de andre to begrebs-

ramme, idet denne er udarbejdet som et stand alone regelsæt. I vores regnskabsmæssige

behandling af immaterielle anlægsaktiver kommer denne opbygning samt opbygnings-

struktur til udtryk, idet IFRS for SME er udarbejdet med fokus på at reducere kravene til

indregning og måling i relation til målgruppen.

Forbuddet mod indregning af internt oparbejdede udviklingsprojekter finder vi interessant

både i forhold til den teoretiske opbygning af standarden samt selskaberne i softwareud-

viklingsbranchen.

Efter årsregnskabsloven er det et krav, at selskaberne aktiverer udviklingsprojekter, så-

fremt det bidrager til det retvisende billede af årsregnskabet.

Efter IFRS for SME er det derimod forbudt at aktivere udviklingsprojekter grundet standar-

dens fokus på en forenklet standard.

Sammenholdes dette, er det interessant at bemærke, at det retvisende billede har måttet

vige for ønsket om en forenklet standard.
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Vi mener objektivt, at standarden egner sig som begrebsramme for selskaberne i software-

udviklingsbranchen, når man sammenholder de fordele og ulemper, der kan være ved over-

gangen herunder særligt tiltrækning af udenlandsk kapital.

Dog er det vores vurdering, at der er en hvis forskel på det forhold, at standarden er anven-

delig, og til at den vil blive anvendt i praksis.

Det er således vores opfattelse, at såfremt standarden implementeres i Danmark, vil den

primære målgruppe, som vil anvende standarden fra starten være datterselskaber til børs-

noterede selskaber, og selskaber som har lignende karakter, hvilket blandt andet kan være

selskaber, som er ejet af internationale ikke børsnoterede selskaber, og selskaber som er

under klargøring til salg. Årsagen hertil er, at standarden kan reducere de omkostninger,

internationale selskaber i dag har i forbindelse med indregning af datterselskaber som af-

lægger efter forskellige lokale GAAP’s. Ydermere vil standarden sikre, at alle datterselska-

ber bliver behandlet på samme måde, hvilket kan medføre en besparelse både for datter-

selskaberne og moderselskabet i den løbende rapportering, ligesom mulighederne for sam-

arbejde imellem de respektive regnskabsafdelinger vil blive optimeret.

At vi ikke vurderer softwareudviklingsbranchen, som værende i den primære målgruppe,

skyldes, at vi ikke finder det realistisk, at selskaberne vil lade deres årsregnskab undergå

en så væsentlig forringelse, som vores illustrationer har vist, at det vil medføre. Dette skal

ligeledes sammenholdes med de eksterne og interne forhold, som er forbundet med over-

gangen til standarden.

Til trods for pengeinstitutterne har tilkendegivet, at de allerede på nuværende tidspunkt

har modregnet de indregnede udviklingsprojekter, er kravene til pengeinstitutter under

kraftig forandring, hvorfor egenkapitalen fremadrettet får en mere afgørende betydning for

deres kreditvurdering, hvorfor vi reelt vurderer, at det bliver vanskeligere at opnå bankfi-

nansiering ved en overgang. Ydermere har halvdelen af de adspurgte ventureselskaber

tilkendegivet, at årsrapporten ikke indgår i vurderingen ved nyinvesteringer, hvorfor mu-

lighederne for kapitaltiltrækning stadig vil være der, på trods af at årsrapporten aflægges

efter årsregnskabsloven.

Et forhold, som vi ligeledes vurderer medvirkende til, at selskaberne i softwareudviklings-

branchen ikke vil blive den primære målgruppe, er, at de selskaber, vi gennem afhandlin-

gen har behandlet befinder sig på et sted i deres livscyklus, som ikke nødvendiggør en

overgang. Som det fremgik af vores analyse af konsekvenserne for overgangen, viste det

sig at flere af selskaberne særligt Milestone Systems A/S, som er det største af selskaberne,

vi har analyseret, i 2009 havde aktiveret flere udviklingsomkostninger, end de havde af-

skrevet herpå.

Dette faktum, mener vi, skyldes at selskabet endnu ikke er færdig med at udvikle det fun-

dament, som selskabet skal viderebygge deres eksistens på, hvorfor vi mener, at selskabet
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endnu befinder sig et sted i deres livscyklus, som ikke nødvendiggør anvendelsen af en

international standard. Dette skal naturligvis sammenholdes med selskabernes kapitalbe-

hov, hvilket vurderes tilstrækkeligt ud fra deres investorsammensætning og egenkapital-

størrelse. Da selskaberne således allerede har fået finansieringsstrukturen på plads, er det

således vores opfattelse, at selskaberne vil kunne videreføre deres nuværende udvikling i

livscyklussen uden de fordele og ulemper, som er indeholdt i SME standarden.

Vi vurderer dog, at det er realistisk at softwareudviklingsselskaberne indirekte kommer til

at stifte bekendtskab med SME standarden i fremtiden.

Implementeringen af standarden i Danmark vil nemlig medføre, at Erhvervs- og Selskabs-

styrelsen, som i Danmark er den instans, der løbende fremsætter ændrings forslag til lovgi-

verne, vil være nødsaget til at overveje mulighederne i standarden.

Årsregnskabslovens fortolkningsbidrag henviser som tidligere belyst til fuld IFRS på en

lang række områder, hvilket skyldes, at ressourcerne til udarbejdelsen af nationale regn-

skabsvejledninger er for store, i forhold til det udbytte de danske selskaber vil opnå ved en

sådan. Som illustreret er der både fordele og ulemper ved disse henvisninger i relation til

de danske selskaber, hvorfor vi er af den opfattelse, at Erhvervs og Selskabsstyrelsens posi-

tive holdning til standarden skyldes en mere langsigtet strategi.

Ved vedtagelsen af standarden forventer vi nemlig, at den danske årsregnskabslov over tid

vil blive ændret, således at fortolkningsbidragene for selskaber i regnskabsklasse B og

regnskabsklasse mellem C vil henvise til IFRS for SME, mens fortolkningsbidragene for

regnskabsklasse store C og D vil henvise til fuld IFRS. Dette begrundes blandt andet med

det fokus der har været på lempelsen af revisionspligten for mindre selskaber, samt at be-

løbsgrænserne, som afgør regnskabsklassen, løbende er forøget.

Det er derved tænkeligt, at størstedelen af danske selskaber herunder softwareudviklings-

selskaberne på sigt vil stifte bekendtskab med SME standarden, ligesom det er vores hold-

ning, at årsregnskabsloven vil blive udfaset inden for en 10-15 års periode, såfremt SME

standarden viser sig at blive en succes.
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Bilag 3 - Spørgeskema ventureselskaber

Nedenfor fremgår oversigt over respondenter på vore spørgeskemaer til ventureselskaber-

ne.

Respondenter:

Jakob F. Nielsen, Partner og CFO, SEED Capital A/S

Søren Steen Rasmussen, Partner, Vækstfonden

Gregers Kronborg, General Partner, Northzone Ventures

Thomas Tofte Hansen, Partner, Nordic Venture Partners

Nedenfor er fordelingen af de modtagne svar opsummeret. Det bemærkes at der kun er

afgivet tre svar til de to sidste spørgsmål, hvilket skyldes at én respondent har svaret ”ved

ikke” hertil.

Spørgeskema vedrørende ventureinvesteringer

Respondent Opsummering af svar

Spørgsmål Ja Nej

Indgår årsrapporten og det regnskabsmæssige resultat som en
afgørende del af beslutningsgrundlaget ved nyinvesteringer*? 2 2

* Ved nyinvesteringer tænkes på nye early stage-investeringer

Tolkes en negativ egenkapital, som et "faresignal" ved nyinve-
steringer? 1 3

Tillægges den regnskabsmæssige værdi af immaterielle an-
lægsaktiver reel værdi ved nyinvesteringer, eksempelvis ind-
regnede udviklingsprojekter, patenter mv.? 1 3

Vurderer du, at en årsrapport aflagt efter en international be-
grebsramme (IFRS/IFRS for SME*) vil være fremmende for
jeres exitmuligheder og prisfastættelsen i den forbindelse?

3 0

* IFRS for SME er en ny fælleseuropæisk regnskabsstandard, udarbejdet med udgangspunkt i IFRS-regelsættet. Standar-
den er tiltænkt de små og mellemstore virksomheder, hvorfor disclosurekrav mv. ikke er ligeså omfattende som kravene
efter IFRS. Standarden er endnu ikke implementeret i Danmark.

Vurderer du, at aflæggelsen af årsrapport efter en international
begrebsramme kan have relevans for jeres porteføljevirksom-
heder i forhold til et ønske om at tiltrække ny kapital (uden-
landsk kapital)? 3 0
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Bilag 4 - Spørgeskema pengeinstitutter

Nedenfor fremgår oversigt over respondenter på vore spørgeskemaer til pengeinstitutterne.

Ligeledes fremgår spørgeskemaet, hvoraf fordelingen af respondenternes svar ligeledes

fremgår.

Respondenter:

Klaus Henriksen, Kreditchef, Danske Bank

Tom Jensen, Kreditchef indland, Jyske Bank

Majbritt Ehrbahn, Kreditanalytiker, Nordea Bank Danmark

Spørgeskema vedrørende udlån og kreditvurdering

Respondent Opsummering svar

Spørgsmål Ja Nej

Indgår årsrapporten og det regnskabsmæssige resultat som en
afgørende del af beslutningsgrundlaget ved kreditvurderinger
og udlån? 3

Tolkes en negativ egenkapital, som et "faresignal" ved udlån? 3

Kan en kautionsstillelse opveje en negativ egenkapital? 2

Tolkes et negativt resultat, som et "faresignal" ved udlån? 2

Tillægges den regnskabsmæssige værdi af immaterielle an-
lægsaktiver reel værdi, eksempelvis indregnede udviklings-
projekter, patenter mv.? 3

Betragtes softwarebranchen som generelt primært har imma-
terielle anlægsaktiver som en særlig risikofyldt branche?

1 2


