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1. Problemformulering, model og metode 

Der har i de seneste år været en stærkt stigende interaktion mellem danske og udenlandske interes-

senter pga. forhold som det indre marked, den teknologiske udvikling inden for global kommunika-

tion, global udveksling af data samt udviklingslandenes stadig stigende betydning for den vestlige 

verdens økonomi. 

Der har været implementeret internationale regnskabsstandarder som f.eks. IFRS udstedt af IASB, 

som er obligatorisk for børsnoterede virksomheder i EU. Men det fulde IFRS regelsæt er meget 

omfattende, og er derfor meget byrdefuldt for rigtig mange mindre virksomheder. Der er derfor ikke 

på nuværende tidspunkt nogen gældende international standard for virksomheder udenfor regn-

skabsklasse D1

IASB har i juli 2009 offentliggjort en ny international regnskabsstandard for små og mellemstore 

virksomheder, IFRS for SMEs. Standarden er tiltænkt de virksomheder, som ikke er offentligt an-

svarlige på samme måde som børsnoterede virksomheder eller har særlig offentlig interesse på an-

den måde

. 

2. Standarden vil kunne bruges af op mod 95 % af alle verdens virksomheder3

1.1 Problemformulering 

. Standarden 

vil altså have stor betydning for ekstern regnskabsrapportering. 

Formålet med denne opgave, er at finde frem til om IFRS for SMEs, efter vores vurdering, bør im-
plementeres i Danmark, og i så fald hvordan. 

Problemet kan formuleres således: 

Bør IFRS for SMEs implementeres i Danmark? Hvis ja, i hvilket omfang bør den implementeres? 

Problemet søges løst ved nedenstående underspørgsmål: 

• Hvad er baggrunden for IFRS for SMEs? 
• Hvilke forskelle er der mellem IFRS for SMEs og årsregnskabsloven? 
• Hvad er holdningen til standarden i vores nabolande og i EU? 
• Hvilke væsentlige fordele er der ved standarden? 
• Hvilke kritikpunkter kan der rejses mod standarden? 
• I hvilket omfang kan standarden implementeres i Danmark? 

1.2 Afgrænsning 

Ved løsning af ovenstående problemstilling har vi valgt at afgrænse os fra områder, som kunne væ-

re relevante at analysere. 
                                                 
1 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 31 
2 IFRS for SMEs Fact Sheet, 9 July 2009, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/FBAE7BA8-8B32-43F8-AE3C-
D4DA92D046C6/0/IFRSforSMEsfactsheet2.pdf   
3 IASB, A Guide to the IFRS for SMEs, October 2010 
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Det kunne være relevant at analysere, om det ene regelsæt er mere retvisende end det andet, og om 

standardens afvigelser i forhold til ÅRL påvirker det retvisende billede. Herved menes om det ene 

regelsæt opfylder formålet med eksternt regnskab bedre i forhold til det andet. Diskussionen om det 

retvisende billede er påvirket af en vis grad af subjektivitet. Både standarden og ÅRL indeholder en 

generalklausul om et retvisende billede og bygger på en identisk begrebsramme4

Et andet relevant emne er at analysere regnskabsbrugernes og regnskabsproducenternes individuelle 

behov og holdninger til en ny international regnskabsstandard for små og mellemstore virksomhe-

der. Dette vil dog være et stort emne i sig selv, som vi afgrænser os fra, og vi vil i stedet forholde os 

til regnskabsbrugerens teoretiske behov og regnskabsproducentens incitamenter. F.eks. antages det 

at regnskabsbrugernes primære behov i relation til IFRS for SMEs er sammenlignelighed, og at 

regnskabsproducentens incitamenter er ud fra en cost-benefit-betragtning. 

, hvilket betyder, at 

man teoretisk set burde komme frem til samme løsninger. Forskellige tolkninger af begrebsrammen 

i ÅRL og IFRS for SMEs, kan alle være rigtige, da det afhænger af den konkrete problemstilling, 

samt hvilke kriterier man lægger til grund for at vurdere det retvisende billede. Men da dette i sig 

selv er et omfattende spørgsmål, som kræver yderligere analyser og nøgletalsberegninger, vil det 

ikke indgå som en del af problemløsningen. 

I forhold til implementering af standarden kan det være relevant at analysere den i forhold til EU's 

regnskabsdirektiver. Denne besvarelse tager udgangspunkt i IFRS for SMEs, som den er, uden hen-

syntagen til EU's regnskabsdirektiver og konflikter hermed. Da dette problem allerede er analyseret 

af EFRAG, og omfatter konflikter på seks meget specifikke områder5

Ved løsningen af problemformuleringens underspørgsmål har vi afgrænset os fra følgende forhold: 

, vurderes det at ligge uden for 

besvarelsens problemfelt. 

• Regnskabsklasse D, der anvender fuld IFRS, er udeholdt af analysen i kapitel 4, da den ikke 
er omfattet af IFRS for SMEs. 

• Standardens eneste krydshenvisning til fuld IFRS (IAS 39) er ikke analyseret nærmere, da 
den blot er en tilvalgsmulighed i standarden6

• Reglerne for indregning og måling hos leasinggiver er ikke behandlet, da det vurderes irre-
levant for besvarelsen

. 

7

• Standardens specielle sektioner uden relevans for problemløsningen: Hyperinflation, specia-
liserede aktiviteter og førstegangsimplementering af IFRS for SMEs

. 

8

                                                 
4 Se bilag 1 

. 

5 Se kapitel 5.5 
6 Se kapitel 4.9 
7 Se kapitel 4.17 
8 Se hhv. kapitel 4.28, 4.31 og 4.32 



Side 7 af 100 
 

1.3 Metode 

  

Fremgangsmåden i besvarelsen af problemformuleringen er illustreret i ovenstående figur 1. Pro-

blemstillingen løses ved 5 individuelle kapitler. 

Kapitel 2 indeholder en redegørelse for formålet med og reguleringen af eksternt regnskab. Dette 

skal bidrage til bedre at forstå standardens relevans, formål, fordele samt hvor den passer ind i regu-

leringen af eksternt regnskab. Det er en fordel, at have denne redegørelse som det første kapitel, da 

det giver en god basis for forståelse af de efterfølgende kapitler. 

Kapitel 3 redegør for baggrunden for IFRS for SMEs, herunder definition af standardens målgruppe 

samt formålet med projektet. Der skal herudover gives et indblik i standardens opbygning samt den 

nuværende status for projektet. Kapitlet skal give en introduktion til IFRS for SMEs, og det skal 

give et bedre grundlag for vurdering af behovet for standarden, fordelene ved den, og hvem den er 

relevant for. 

Kapitel 4 skal belyse standardens indhold gennem en analyse af standardens enkelte sektioner i for-

hold til ÅRL. Analysen skal identificere afvigelser mellem de to regelsæt særligt med fokus på 

standardens omfang. Det skal danne grundlag for den senere vurdering af om standarden bør im-

plementeres. 

7. Bør IFRS for 
SMEs 

implementeres i 
Danmark? Hvis 

ja, i hvilket 
omfang bør den 
implementeres?

2. Formålet med 
og regulering af 

eksternt 
regnskab

3. Baggrunden 
for IFRS for 

SMEs, herunder 
definition af 

målgruppen og 
formålet med 

projektet.

4. Gennemgang 
og analyse af 

IFRS for SMEs i 
forhold til ÅRL

5. 
Perspektivering 

og analyse af 
vores 

nabolandes samt 
EUs holdninger 

til IFRS for SMEs

6. Vurdering af 
IFRS for SMEs 
mht. fordele, 
kritikpunkter, 

hvem, hvordan 
og hvornår

Figur 1 - Besvarelsens metode - egen tilvirkning 
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Kapitel 5 indeholder en perspektivering til vores nabolande og EU. Der perspektiveres til Sverige, 

Norge, Storbritannien og Irland, Tyskland samt EU's holdninger til standarden og deres planer for 

implementering af den. Dette skal bruges som inspiration til vurderingen af om standarden bør im-

plementeres, og hvordan det kan lade sig gøre. Herudover vil det bidrage til at belyse hvilke fordele 

og kritikpunkter, der kan rejses mod standarden. 

I kapitel 6 bidrager alle ovenstående kapitler med synspunkter, perspektiveringer og konstateringer, 

som alle inddrages i en vurdering af standardens fordele, omfang og kritikpunkter med henblik på 

om den bør implementeres. Til sidst i kapitlet vurderes det, hvordan standarden kan implementeres i 

Danmark. 

I konklusionen i kapitel 7 samles der op på alle delkonklusionerne i de enkelte kapitler, som giver 

en endelig konklusion på om standarden bør implementeres i Danmark og i hvilket omfang det bør 

ske. 

Metoden begrænser sig til ovenstående kapitler, og indeholder pga. hensyn til omfang væsentlige 

afgrænsninger, som er beskrevet ovenfor. 

1.4 Kildekritik 

Besvarelsen har primært taget udgangspunkt i standarden IFRS for SMEs, som er udgivet af IASB, 

og er i nødvendigt omfang suppleret med Illustrative Financial Statements Presentation and Disclo-

sure Checklist for IFRS for SMEs samt Basis for Conclusions9

Herudover har vi anvendt årsregnskabsloven samt KPMGs og PWCs regnskabshåndbøger som sup-

plerende kilder. Vi mener, at anvendelsen af disse kilder som supplement til ÅRL er tilstrækkelig, 

da analysen af standarden sker på et overordnet niveau for hvert regnskabsområde. Disse kilder 

beskriver regnskabspraksis område for område, hvilket er i overensstemmelse med vores metode. 

Hvis der var tale om en dybdegående analyse af et særligt udvalgt regnskabsområde, ville det der-

imod kræve, at man forholdt sig mere objektivt til de primære kilder som f.eks. de danske regn-

skabsvejledninger, de enkelte IASer (2001-2004), lovbemærkningerne, fondsrådsafgørelser, udta-

lelser fra E&S og den kommenterede årsregnskabslov. 

. Der er dermed taget udgangspunkt i 

den originale tekst, og oversættelsen heraf har vi selv stået for, da der ikke foreligger nogen danske 

oversættelser af standarden endnu. Hvor der har været tvivl om oversættelsen er det sammenholdt 

med det illustrative regnskab samt Basis for Conclusions. Oversættelse af standarden har ikke givet 

anledning til problemer eller subjektive fortolkninger fra vores side. 

                                                 
9 IASB har udarbejdet dette dokument, som beskriver de overvejelser der er gjort og baggrunden for IFRS for SMEs 
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Vi har primært anvendt KPMGs Indsigt i årsregnskabsloven 2010/11, som kan være præget af 

KPMGs subjektive fortolkning. For at sikre en vis grad af objektivitet har vi holdt den op mod 

PWCs Regnskabshåndbogen 2010. Vi er ikke stødt på uoverensstemmelser, og vi mener at kilden er 

professionel og valid. 

Der er anvendt litteratur og materiale fra myndigheder og organisationer i Sverige, Norge, Storbri-

tannien og EU, hvor der tale om valide kilder, der ikke er bearbejdet af andre. Herudover er der 

anvendt forskellige faglige artikler fra ind- og udenlandske tidsskrifter og hjemmesider. 

På de særligt komplekse områder om finansielle instrumenter og medarbejderforpligtelser har vi 

suppleret vores kilder med kandidatafhandlinger, der mere dybdegående har analyseret disse områ-

der. 

1.5 Fordeling af opgaven mellem forfatterne 

Den indbyrdes fordeling af vores bidrag til hovedopgaven fremgår særskilt af bilag 4 bagerst. 
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2. Formålet med og regulering af eksternt regnskab 

Før regnskabsstandarden IFRS for SMEs vurderes skal formålet med eksternt regnskab først bely-

ses, da dette vil fremme forståelsen af standardens relevans og fordele. Derudover vil reguleringen 

af eksternt regnskab samt den standardudstedende organisation IASB blive beskrevet, for at give 

indblik i, hvor IFRS for SMEs kommer ind i billedet. 

2.1 Formålet med eksternt regnskab10

Eksternt regnskab kan kort defineres som en troværdig og repræsentativ delmængde af virksomhe-

ders interne regnskab, der offentliggøres. Regnskabet indeholder oplysninger om indtjenings-, for-

mue- og finansieringsforhold.  

  

Eksternt regnskab opfattes måske af mange virksomheder som en administrativ byrde, men uden 

eksternt regnskab ville vores samfund ikke fungere så effektivt og vores velfærd ville være ringere. 

Derudover ville man på virksomhedsniveau opleve problemer med opretholde de nødvendige for-

retningsmæssige forhold til de interessenter, som virksomheden er afhængig af (koalitionsmodel-

len11

2.1.1 Makroniveau  

), og virksomheden ville ikke kunne fungere optimalt. Formålet med eksternt regnskab kan 

altså diskuteres både på makro- og mikroniveau. 

Ovenstående påstand skal på makroniveau forklares med, at mennesket har nogle behov som søges 

dækket. Det kan være livsnødvendige behov, og det kan være andre behov, der skaber velfærd. 

Dækning af alle disse behov sker ved forbrug af samfundets ressourcer. Behovene er umættelige og 

ressourcerne er knappe – ellers ville alt jo være gratis, arbejde ville måske ikke være en nødvendig-

hed, og der ville ikke være fattigdom.  

Denne konstellation skaber flere forskellige markeder, hvor ressourcer efterspørges og udbydes. 

Ressourcemarkederne består af såvel fysiske som juridiske personer, herunder virksomheder eller 

koalitioner af interessegrupper, der udbyder og efterspørger ressourcer til og fra hinanden. Udbyde-

re af ressourcer til den enkelte virksomhed er f.eks. udbydere af finansielle ressourcer, herunder 

investorer og långivere samt udbydere af reale ressourcer og tjenesteydelser, herunder leverandører 

og ansatte. Efterspørgere og aftagere af ressourcerne er i sidste ende forbrugerne. 

Effektiviteten på ressourcemarkedet er i sidste ende forklaringen på velfærden i samfundet, da et 

effektivt marked vil betyde, at ressourcer vil blive allokeret derhen, hvor de bedst udnyttes og giver 

                                                 
10 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 17-20 
11 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 24 
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bedst afkast og dermed forbedrer velstanden. Et effektivt marked vil desuden fremme konkurrence 

og innovation og dermed også velstand. 

For at ressourceallokeringen kan fungere optimalt, kræver det at aktørernes indtjenings-, formue- og 

finansieringsforhold gennemsigtiggøres således, at ressourceudbyderne kan træffe økonomisk opti-

male beslutninger. Dette stiller krav om et velfungerende marked for ekstern regnskabsinformation, 

hvilket hermed kan konkluderes, at være positivt for samfundsøkonomien og en nødvendighed for 

vores velfærdssamfund. 

2.1.2 Mikroniveau  

En virksomhed kan betragtes som en koalition af interessenter (stakeholders), som hver især bidra-

ger med at stille ressourcer til rådighed for virksomheden mod til gengæld at modtage en del af den 

værditilvækst, der bliver skabt i koalitionen. Uden dette netværk har virksomheden ingen adgang til 

eksterne ressourcer som f.eks. kapital (ejere og långivere) eller input (leverandører) til transformati-

onsprocessen. Afgørende for virksomhedens virke er derfor, at netværket kan opretholdes, hvilket 

kræver at virksomheden er konkurrencedygtig som efterspørger på det knappe ressourcemarked. 

Som nævnt ovenfor vil ressourcerne blive allokeret derhen, hvor de giver bedst afkast (med risiko in 

mente), og ressourceejerne vil derfor stille krav om ekstern regnskabsinformation.  

Investorer og långivere vil eksempelvis nok ikke udbyde deres kapital, hvis der ikke foreligger 

regnskabsinformation til afdække deres prognose og kontrol af virksomheden (prognose- og kon-

trolopgaven12). I så fald vil virksomheden ikke være konkurrencedygtig på kapitalmarkederne. 

Endvidere vil mere gennemsigtighed ikke blot give adgang til ressourcer, men vil også give mulig-

hed for, at opnå en billigere pris for ressourcen f.eks. en lavere rente til långiver (fordelingsopga-

ven13

En omvendt situation kan f.eks. være et kunde-leverandør-forhold, hvor det er ressourceefterspørge-

ren (kunden), der vil kræve regnskabsinformation af ressourceejeren (leverandøren). Det kan f.eks. 

være pga. af et afhængigt og tæt samarbejde eller qua nogle bestemte handelsvilkår. 

).  

Det kan således konkluderes, at en virksomhed typisk ikke vil være konkurrencedygtig på ressour-

cemarkedet og ikke vil være i stand til at fungere optimalt uden eksternt regnskab. 

Der er altså nogle klare formål med eksternt regnskab, men rapporteringen er også forbundet med 

omkostninger, hvorfor cost-benefit altid skal overvejes. 

                                                 
12 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 183-184 
13 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 185 
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2.2 Regulering af eksternt regnskab 14

I det følgende vil reguleringen af ekstern regnskabsrapportering blive gennemgået, herunder beskri-

velse af hvordan og i hvilket omfang området bliver reguleret samt beskrivelse af EU’s rolle og 

organisationen IASB. 

 

2.2.1 Reguleringsformer 

Da der er nogle klare formål ved at udarbejde eksternt regnskab, blev ekstern regnskabsrapportering 

en frivillig disciplin helt tilbage i 1800-tallet, selvom der ikke var nogen form for krav eller lovre-

gulering på området (markedsløsning)15

En lovregulering på området fremmer standardisering og sammenlignelighed og dermed effektiv 

ressourceallokering. Men en grad af markedsløsning kan dog sikre, at der ikke er unødig ressource-

spild ved overproduktion af ekstern rapportering. 

.  

Der er altså tale om en trade-off mellem lovregulering og markedsregulering, hvilket har været år-

sag til, at udviklingen i regulering af eksternt regnskab er gået imod væsentlig flere krav til store 

virksomheder og stadig lempeligere for små.  

Med opdateringen af årsregnskabsloven 1981 i 2001 blev området meget mere lovreguleret og be-

stemmelserne i loven lagde sig helt tæt op af de internationale regnskabsstandarder (IFRS eller den-

gang IAS). Siden da har en kombination er flere lempelser i ÅRL, overfor mindre virksomheder, og 

øget detailregulering i IFRS, betydet at ÅRL og IFRS nu ligger meget langt fra hinanden.16

Den danske reguleringsstrategi har siden indførelsen af ÅRL 2001 indeholdt bestanddele af lovre-

gulering, privatsektorregulering og markedsløsning. Store virksomheder bliver i lovreguleret og 

små virksomheder reguleres i højere grad på egen hånd af markedskræfterne. For at en sådan diffe-

rentiering af regelsættet kan finde sted, er virksomhederne i ÅRL inddelt i regnskabsklasserne A til 

D (byggeklodsmodellen

 

17

Lovregulering af eksternt regnskabsrapportering i Danmark sker ved ÅRL. Med ÅRL 2001 blev der 

i dansk regnskabspraksis skiftet regnskabsparadigme fra præstationsorientet perspektiv til formue-

orienteret perspektiv i lighed med IASBs begrebsramme i IFRS. ÅRL er dermed en rammelov i 

form af en generalklausul, der skal sikre et retvisende billede. 

). 

                                                 
14 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 54-78 
15 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 48 
16 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 42 
17 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 31  
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Privatsektorreguleringen består i, at private organer udarbejder vejledninger og standarder, der sik-

rer at alle regnskabsklasser aflægger regnskaber i høj kvalitet. Som supplement til ÅRL er der af 

FSR’s Regnskabstekniske Udvalg, udarbejdet 22 regnskabsvejledninger (RV) som supplerer ÅRL. 

Der findes særskilte vejledninger for mindre virksomheder (klasse A og B) fra 2007. Der findes 

ingen danske regnskabsstandarder, selvom dette var hensigten ved vedtagelsen af ÅRL som ramme-

lov i 2001, men i stedet er IFRS blevet anvendt som fortolkningsbidrag, men pga. den større afstand 

mellem IFRS og ÅRL anvendes IAS 2001-2004 i stedet for IFRS 2010, da disse var grundlag for 

lovens bestemmelser. Tendensen er, at de internationale regnskabsstandarder anvendes i større grad 

i stedet for de danske regnskabsvejledninger.18 Øvrige anvendte fortolkningsbidrag er Fondsrådets 

afgørelser ved regnskabskontrol samt udtalelser fra Erhvervs- og Selskabstyrelsen.19

Markedsløsning dominerer i høj grad for små virksomheder (klasse A), som ikke er regnskabsplig-

tige, hvilket skal ses som en lempelse af den administrative byrde, men trods dette er der stadig in-

citament til at udarbejde eksternt regnskab af høj kvalitet, da det efterspørges af ressourceejerne.

 

20

2.2.2 Regnskabsregulering i EU 

 

Derudover er der også efter ÅRL 2006 kommet lempeligere regler for små regnskabspligtig virk-

somheder (små klasse B), der kan fravælge revision, men i sidste ende er det også her regnskabs-

brugerne, der afgør valget. 

Danske eksterne regnskaber er altså bl.a. lovreguleret ved ÅRL vedtaget af Folketinget, men da 

Danmark er medlem af EU, er ÅRL underlagt de direktiver og forordninger, der vedtages i EU.  

Det er EU's formål, at der skal ske en harmonisering blandt eksterne regnskaber i medlemslandene, 

netop med det formål at skabe effektiv ressourceallokering. Harmoniseringen begyndte ved 4. regn-

skabsdirektiv (1978) og 7. regnskabsdirektiv (1983) og er forsat gældende, men bliver løbende æn-

dret. Direktiverne har dog ikke været nok til at harmonisere regnskabsrapporteringen i EU, da de er 

blevet implementeret forskelligt i medlemslandende og blevet suppleret med nationale regnskabs-

standarder og vejledninger.21

En løsning på problemet blev en IFRS-forordning vedtaget i 2002, som betød, at der fra 2005 blev 

tvungen anvendelse af IFRS (International Financial Reporting Standards), for koncernregnskaber 

for alle børsnoterede selskaber i EU. IFRS er internationale regnskabsstandarder udtedt af IASB 

(privatsektorregulering). IFRS er derimod frivilligt for virksomheder, der ikke er omfattet pligten. 

 

                                                 
18 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 44 
19 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 42-47 
20 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 63 
21 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 70 
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Fra 2009 blev IFRS også tvungen for børsnoterede enkeltselskaber (klasse D) jf. vejledning til IFRS 

bekendtgørelsen.  

Problemet er således kun blevet løst blandt de børsnoterede virksomheder, hvorfor harmoniseringen 

af ekstern regnskabsrapportering stadig ikke er lykkedes på op mod 99 % af virksomhederne, men 

en løsning på dette problem kan måske være implementering af IFRS for SMEs. 

2.2.3 International Accounting Standards Board (IASB) 22

IASB er en frivillig international standardudstedende (udsteder af IFRS) organisation uden magtbe-

føjelser med hovedsæde i London. Organisationen blev grundlagt i 2001 af  The International Ac-

counting Standards Commitee Foundation (IASCF stiftet i 1973), hvis overordnede formål er at 

udvikle og fremme anvendelsen af internationale anerkendte regnskabsstandarder, der tilskynder 

høj kvalitet, gennemsigtighed og sammenlignelig regnskabsrapportering, der tilgodeser deltagere i 

kapitalmarkederne samt andre regnskabsbrugere og deres økonomiske beslutninger. 

 

IASB er centrum i et større netværk, hvor IASCF, er den øverste kontrollerende og styrende enhed 

for hele netværket. Ved sin side har IASB en rådgivende enhed The Standards Advisory Council 

(SAC) samt en enhed, der udsteder fortolkningsbidrag til de gældende regnskabsstandarder The 

Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC). IASB beskæftiger i dag fuldtidsansatte stan-

dardsættere, der er uafhængige i forhold til revisorbranchen m.v. 

Ved implementering af regnskabsstandarder fra IASB i EU arbejder IASB tæt sammen med Euro-

pean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) i en proaktiv rolle. EFRAG er en privat orga-

nisation, der rådgiver EU Kommissionen til udarbejdelse af forsalg og er repræsentant for væsentli-

ge interesser i regnskabsreguleringen i EU. 

  

                                                 
22 IFRS for SMEs, P1-P2 og Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udg., s. 72 
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3. Den nye internationale regnskabsstandard - IFRS for SMEs 

Dette kapitel har til formål overordnet at beskrive den nye internationale regnskabsstandard, IFRS 

for SMEs med hensyn til definition af SMEer, baggrunden og formålet med standarden, standardens 

opbygning samt kort om den nuværende status for standarden. Dette skal give grundlag til bedre at 

kunne vurdere, hvem stanarden er relevant for, om der er behov for den samt give en introduktion 

til gennemgangen af den i det næste kapitel. 

3.1 Definition af SME’er 

3.1.1 IASBs definition23

Standarden er udarbejdet til brug for de virksomheder, som IASB har valgt at benævne small and 

medium-sized entities (SMEs). IASBs definition af SMEer, som fremgår eksplicit af standardens 

sektion 1.2, er enheder der: 

 

a) Ikke har offentlig ansvarlighed (public accountability) 

b) Producerer regnskaber til generelle formål til eksterne brugere 

Eksempler på eksterne brugere er ejere, der ikke er involveret i ledelsen af virksomheden, nuværen-

de og potentielle kreditorer og kreditvurderingsbureauer. Herudover omfatter de eksterne brugere i 

relation til koalitionsmodellen jf. kapitel 2 f.eks. kunder, det eksterne miljø, offentlige myndigheder 

og leverandører24

At en enhed er offentlig ansvarlig betyder jf. standardens definition i paragraf 1.3: 

. 

a) Virksomhedens gæld eller egenkapitalinstrumenter er handlet på et offentligt marked, eller 

virksomheden er i færd med at frigive dem på et offentligt marked. Et offentligt marked er 

børser eller lignende markeder inkl. lokale og regionale markeder. Dvs. at det ikke kun er de 

officielle regulerede markeder, men også uregulerede markeder som f.eks. First North i 

Danmark. 

b) Virksomheden er betroet at besidde aktiver for en bred gruppe af outsidere, som en af de 

primære aktiviteter. Denne definition omfatter især banker, kreditforeninger, forsikringssel-

skaber, investeringsbanker og lign. 

Virksomheder, som er betroet til at besidde aktiver for en bred gruppe af outsidere, ved at de holder 

finansielle aktiver for kunder, klienter eller medlemmer, der ikke er involveret i ledelsen, er ikke 

offentlig ansvarlige, hvis besiddelsen af aktiverne ikke er den primære forretning. Det gælder f.eks. 

                                                 
23 IFRS for SMEs sektion 1 
24 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 24 
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for advokater, som har midlertidige klientkonti, eller for rejsebureauer, som har modtaget forudbe-

talinger for kunder. 

IASB lægger meget vægt på, at standarden ikke kan bruges af offentligt ansvarlige virksomheder, 

og det understreges, at offentligt ansvarlige virksomheder, der bruger IFRS for SMEs ikke må angi-

ve, at de aflægger regnskab efter IFRS for SMEs, selvom det er tilladt efter landets egen lovgivning 

eller regulering. 

En dattervirksomhed af en børsnoteret virksomhed kan derimod godt anvende standarden, så længe 

virksomheden isoleret set ikke er offentlig ansvarlig. 

3.1.2 Standardens målgruppe 

Baggrunden for at definitionen af SMEer bygger på offentligt ansvarlighed er bl.a., at investorer og 

interessenter ikke altid har magt eller stærke nok relationer til at kræve den information, som de har 

brug for, hvorfor man ikke mener, at IFRS for SMEs er egnet på grund af dens begrænsninger i for-

hold til fuld IFRS25. Det er således brugernes behov, der er afgørende, og ikke så meget virksomhe-

dens karakteristika. IASB mener, at interessenterne hos SMEer mere er interesseret i kortsigtede 

pengestrømme, likviditet, soliditet, forrentning og den historiske udvikling i over-/underskud, end 

de er i langsigtede planer, strategier og fremtidig værdiskabelse26

Standardens navn ”IFRS for små og mellemstore virksomheder” kunne godt føre til at tro, at stør-

relsen af virksomheden har betydning for, om man kan anvende den. Men på grund af den valgte 

definition af SMEer jf. ovenfor, har den kvantitative størrelse altså ikke nogen betydning, som den 

ellers delvist har i den danske årsregnskabslov, hvor det er kvantitative størrelser på balancesum, 

omsætning og antal ansatte, der bestemmer om virksomheden skal aflægge efter regnskabsklasse B 

regelsættet, eller det lidt mere omfattende regelsæt for regnskabsklasse C eller D. D er dog i denne 

sammenhæng irrelevant, da den omfatter offentligt ansvarlige selskaber

. Er en virksomhed offentlig an-

svarlig bør fuld IFRS anvendes, da denne bedre opfylder de langsigtede informationsbehov. 

27

Man kan på baggrund af ovenstående konstatere, at en implementering af IFRS for SMEs i dansk 

regnskabslovgivning således, at den er gældende for store klasse-C-virksomheder, men ikke mel-

lemstore klasse C eller klasse B, muligvis kan medføre en lempelse for alle de store klasse C virk-

somheder, som ikke er offentligt ansvarlige. Men med de ca. 9.000

. 

28

                                                 
25 IASB, Basis for Conclusions, IFRS for SMEs, IASC Foundation Publications Department, 2009, London s. 21-22 

 klasse C virksomheder (2008 

26 IASB, Basis for Conclusions, IFRS for SMEs, IASC Foundation Publications Department, 2009, London s. 18 
27 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 31. 
28 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 69 
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tal), der er i Danmark, vil antallet af berørte virksomheder dog være begrænset. Dette vil blive 

nærmere diskuteret i de senere kapitler. 

IASB har i deres materiale angivet, at over 95 % af verdens virksomheder er berettiget til at bruge 

den nye standard29

3.2 Baggrunden for og formålet med IFRS for SMEs 

. I dette tal bør man dog være opmærksom på, at det formentlig kun er en væsent-

lig mindre del af disse virksomheder, hvor standarden kan være relevant at bruge. 

3.2.1 Projektets historie30

Projektet om udarbejdelse af en fælles international regnskabsstandard for små og mellemstore 

virksomheder begyndte i juli 2003. Fra 2003 til 2006 har der været publiceret debatoplæg, spørge-

skemaundersøgelser, offentlige diskussioner og drøftelser med relevante interessenter samt 31 be-

styrelsesmøder. 

 

I februar 2007 blev det første offentlige udkast (exposure draft) offentliggjort på IASBs hjemme-

side. I juni 2007 blev standarden afprøvet af 116 små virksomheder i 20 lande. Der var i november 

2007 i alt modtaget 162 comment letters, som blev drøftet frem til april 2008.  

Fra 2008 til 2009 var der flere drøftelser og møder i arbejdsgrupper og i IASB, hvor udkastet og 

kommentarerne hertil blev drøftet. I juli 2009 blev den endelige standard IFRS for SMEs offentlig-

gjort på IASBs hjemmeside. 

3.2.2 Baggrunden og formålet 

Globalt bliver der konsekvent indført nye regnskabsstandarder, og forskelle mellem de nationale 

standarder i forskellige lande, er med til at sløre sammenligneligheden af regnskaberne. Jf. kapitel 2 

skal regnskaber bidrage til effektiv ressourceallokering, og ved at skabe sammenlignelige regnska-

ber af høj kvalitet på tværs af landegrænser, bidrager de internationale regnskabsstandarder til at 

øge effektiviteten af ressourceallokering. IASB angiver i Basis for Conclusions følgende grunde til, 

at der er behov for sammenlignelige internationale standarder31

a) Finansielle virksomheder yder lån på tværs af landegrænser 

: 

b) Leverandører ønsker at evaluere deres kunder før de sælger på kredit 

c) Kreditvurderingsbureauer ønsker at lave sammenlignelige kreditvurderinger på tværs af lan-

degrænser 

                                                 
29 IASB, A Guide to the IFRS for SMEs, IASC Foundation Publications Department, October 2010, London 
30 IFRS for SMEs Fact Sheet, 9 July 2009, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/FBAE7BA8-8B32-43F8-AE3C-
D4DA92D046C6/0/IFRSforSMEsfactsheet2.pdf   
31 IASB, Basis for Conclusions, IFRS for SMEs, IASC Foundation Publications Department, 2009, London s. 16 
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d) Mange SMEer ønsker at lave partnerskaber med udenlandske leverandører 

e) Venturekapital på tværs af landegrænser 

f) Udenlandske investorer med ejerskab af virksomheder i flere forskellige lande har brug for 

sammenlignelige regnskaber for de pågældende virksomheder 

Der findes i forvejen en international regnskabsstandard i form af den fulde IFRS, men denne er 

meget omfattende og kræver, at virksomhederne skal give et stort antal oplysninger. Standarden har 

derfor været kritiseret for at være meget byrdefuld og dermed resultere i uoverskuelige regnskaber 

for uprofessionelle regnskabsbrugere. IASB har derfor erkendt, at IFRS er for byrdefuld for små og 

mellemstore virksomheder, men erkender også at der hos disse, pga. globaliseringen, fortsat er be-

hov for at udarbejde regnskaber af høj kvalitet, som kan anvendes internationalt. De europæiske 

regnskabsdirektiver har ikke medført en tilstrækkelig ensrettet regnskabsregulering i Europa, da de 

er meget bredt favnende jf. afsnit 2.2.2, hvorfor EU-kommissionen fra start af støttede IASB i ar-

bejdet med standarden32

Formålet med standarden er ifølge IASB at udarbejde regnskaber til generelle formål rettet mod de 

fælles informationsbehov hos en bred gruppe af regnskabsbrugere, som ikke selv er i stand til at 

kræve de nødvendige informationer. Regnskaberne til generelle formål skal efter IFRS for SMEs 

give information om den finansielle stilling, resultater og pengestrømme. 

. 

3.3 Standardens opbygning33

I udkastet til standarden fra februar 2007 var der for visse områder mulighed for at vælge den sam-

me regnskabspraksis som i fuld IFRS, hvilket skete med krydshenvisninger til den fulde IFRS. Men 

da mere end 60 % af respondenterne i de modtagne comment letters, der omhandlede standardens 

selvstændighed, ville afskaffe alle krydshenvisninger til den fulde IFRS, valgte IASB efter vurde-

ring af alle argumenterne at gøre IFRS for SME til en selvstændig standard uden krydshenvisninger, 

bortset fra én krydshenvisning i sektionerne omkring finansielle instrumenter. Dette gør, at standar-

den er nemmere at forstå og mere brugervenlig, og det er en væsentlig fordel, da regnskabsprodu-

centerne ellers skulle holde sig opdateret på ændringer i den fulde IFRS

 

34

                                                 
32 Nilsen, Jan-Christian og Lassen, Kim Tang, IFRS for små og mellemstore virksomheder, R&R2007.09.0058 

. 

33 IFRS for SMEs sektion 1 
34 IASB, Basis for Conclusions, IFRS for SMEs, IASC Foundation Publications Department, 2009, London s. 28-30 
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Standarden er på i alt 230 sider + 64 sider med oplysningstjekliste og illustrative regnskaber, og er 

baseret på den fulde IFRS. Man har tilstræbt at skrive den i så forståeligt og let læseligt sprog som 

muligt. Standarden er simplificeret i forhold til fuld IFRS på bl.a. følgende områder35

a) Emner, som ansås irrelevante for små og mellemstore virksomheder er udeladt 

: 

b) Hvor fuld IFRS har valgmuligheder for regnskabspraksis har den lille standard kun den sim-

ple mulighed 

c) Der er foretaget simplificeringer i forhold til indregning og måling 

d) Der er betydeligt færre oplysningskrav 

e) Sproget er forenklet, og da standarden er skrevet som et sammenhængende dokument, er der 

ikke forskellige formuleringer i de forskellige afsnit 

f) Det forventes at standarden kun skal opdateres hvert tredje år 

Standarden består af 35 sektioner, hvoraf de første 10 sektioner er af overordnet karakter og inde-

holder bl.a. definition af SMEer, begreber og principper (begrebsrammen), kvalitative egenskaber, 

grundlæggende forudsætninger, resultatopgørelse, balance, noter m.v. 

Kriterierne for indregning og måling af indtægter, udgifter, aktiver og passiver er baseret på grund-

læggende principper og kvalitative egenskaber i en begrebsramme, der er den samme, som den ful-

de IFRS bygger på, og som minder meget om den danske. Begrebsrammen er beskrevet i sektion 2 

– Concepts and Pervasive Principles, og vil blive gennemgået i kapitel 4. 

Hvis en transaktion, begivenhed eller et forhold ikke er omfattet specifikt af standarden er der i 

standardens paragraf 10.4 og 10.5 retningslinjer for, hvordan ledelsen skal vælge en regnskabsprak-

sis, der resulterer i information, som lever op til de kvalitative egenskaber. Som grundlag for be-

slutningen skal ledelsen først undersøge om der er kriterier og vejledning fra lignende områder i 

standarden, som kan bruges analogt. Hvis det ikke er tilfældet skal man bruge begrebsrammens de-

finitioner samt indregnings- og målingskriterier. Til sidst er det en mulighed at inddrage kriterierne 

og vejledningen i den fulde IFRS for lignende områder. 

3.4 Nuværende status for standarden 

På nuværende tidspunkt har IFRS for SME været tilgængelig i lidt over 1½ år, og der begynder så 

småt at tegne sig et billede af den egentlige interesse for den nye standard.  

Det har vist sig, at de lande som har været hurtigst til at implementere standarden er udviklingslan-

de som Brasilien, El Salvador og Swaziland.  

                                                 
35 A Closer Look at the IFRS for SMEs, 26 June 2010, Paul Pactor, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/D38A4EBB-
DDC1-4246-B077-568E71B88D17/0/presentationCloserlookSMEs.pdf  
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EU, som i starten var blandt de første til at bakke op om standarden tilbage i 2004, har vist sig nu at 

blive noget mere tilbageholdende. Det er især Frankrig og Tyskland, der er tilbageholdene, og dis-

kussionerne i EU går på, om man skal gøre reglerne obligatoriske eller frivillige36

Lige nu står det stille i EU, da man afventer forslag til et nyt 4. og 7. direktiv, som forventes at 

komme i maj eller juni 2011, og der er p.t. enkelte områder hvor IFRS for SMEs strider mod direk-

tiverne. 

. 

De mest positive lande er altså især udviklingslande, som måske i forvejen ikke har regnskabsstan-

darder af høj kvalitet som f.eks. sydamerikanske lande, Sydafrika og Indien, hvor der er meget stort 

fremmøde til Paul Pacters37 konferencer38

I EU har de mest aktive lande indtil videre været Sverige og Storbrittanien, men Danmark er også 

meget positive og har deltaget aktivt i IASB-arbejdsgrupper og høringssvar til EU

. 

39

I januar 2011 har i alt 73 lande allerede implementeret eller planlagt at implementere standarden 

som obligatorisk eller frivillig inden for 3 år. Størstedelen af dem er udviklingslande

. Vores nabo-

lande er lidt længere i vurderingen af standarden end vi er i Danmark, og vi vil derfor inddrage de-

res holdninger i vurderingen af IFRS for SMEs. 

40

  

. 

                                                 
36 Christodoulou, Mario, SME standards set for adoption across the globe, 21. januar 2010, 
http://www.accountancyage.com/aa/news/1775891/sme-standards-set-adoption-globe  
37 Paul Pacter er manden, der har stået i spidsen for udviklingen af IFRS for SMEs 
38 Telefoninterview, Jørgensen, Ole Steen, chefkonsulent Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 1. og 2. marts 2011 
39 Telefoninterview, Nilsen, Jan-Christian, chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1. marts 2011 
40 Why the World Needs a Separate Standard for Private Companies, and Why the US Does, Too, januar 2011, 
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C13C2697-ED70-4F4C-AF81-EFA563034275/0/1101SMEAAA.pdf  

http://www.accountancyage.com/aa/news/1775891/sme-standards-set-adoption-globe�
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C13C2697-ED70-4F4C-AF81-EFA563034275/0/1101SMEAAA.pdf�


Side 21 af 100 
 

4. Gennemgang og analyse af IFRS for SMEs i forhold til ÅRL 

I dette kapital vil standarden IFRS for SMEs blive gennemgået med henblik på, at konstatere hvilke 

afvigelser, der er mellem IFRS for SMEs og ÅRL. Gennemgangen er med særligt fokus på, hvor 

omfattende regelsættet er med krav og eventuelle valgmuligheder i forhold til ÅRL. Dette skal være 

med til at danne grundlag for den senere vurdering af standarden. 

4.1 Begrebsrammen og de grundlæggende forudsætninger 

4.1.1 Begrebsrammen 

Begrebsrammen i IFRS for SMEs sektion 2 ligner meget begrebsrammen i ÅRL, da ÅRL begrebs-

rammen også er baseret på IASBs formueorienterede begrebsramme som omtalt under afsnit 2.2.1. 

Ved gennemgangen af begrebsrammen i bilag 1, er det konstateret, at den er meget tæt på at være 

identisk med den danske, hvorfor den ikke vil blive nærmere gennemgået her. 

Begrebsrammen er en konceptuel referenceramme til løsning af regnskabsproblemer, og som har til 

formål at forøge konsistens og sammenlignelighed, modvirke enkeltpersoners særinteresser, hjælpe 

med at analysere regnskabsmæssige problemstillinger samt forøge regnskabsbrugers tillid og forstå-

else af årsrapporten. 

Begrebsrammen i IFRS for SMEs bør ikke give anledning til problemer for hverken regnskabspro-

ducenter eller brugere, fordi den stort set er den samme som den danske. 

4.1.2 Retvisende billede, grundlæggende forudsætninger og krav 

Standardens sektion 3 indeholder en redegørelse for hvad, der forstås ved begrebet ”et retvisende 

billede”. Herudover beskrives kravene for regnskaber i overensstemmelse med IFRS for SMEs, 

samt hvad et komplet regnskab består af. 

4.1.2.1 Et retvisende billede 

Standardens krav om at regnskabet skal vise et retvisende billede (fair presentation) er de samme 

som ÅRLs generalklausul. Der er både et generelt krav om et retvisende billede og et krav om sup-

plering, hvis kravene i standarden ikke er tilstrækkelige for at opnå et retvisende billede.  Herudover 

er der ligesom efter de danske regler41 en fravigelsesklausul42

                                                 
41 ÅRL § 11 stk. 3 

, der giver adgang til at fravige stan-

dardens regler, hvis anvendelsen af en bestemmelse vil stride mod det retvisende billede. 

42 IFRS for SMEs paragraf 3.2-3.7 
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4.1.2.2 Grundlæggende forudsætninger 

IFRS for SMEs indeholder de samme grundlæggende forudsætninger som ÅRL, og de er enten be-

skrevet direkte eller indirekte gennem kravene i sektion 3 eller de kvalitative egenskaber i sektion 2. 

Der er dog ikke direkte noget krav om anvendelse af bruttoprincippet i IFRS for SMEs, men para-

graf 3.15-3.16 omfatter efter vor tolkning et tilsvarende krav. Afsnittet foreskriver, at alle væsentli-

ge grupper af ensartede elementer skal præsenteres separat, og at alle væsentlige elementer af for-

skellig karakter eller af forskellig funktion præsenteres separat. 

4.1.2.3 Øvrige krav til regnskabet 

Et regnskab aflagt efter IFRS for SMEs skal indeholde alle følgende bestanddele43

a) Balance jf. afsnit 4.2 

: 

b) En af følgende muligheder jf. afsnit 4.3: 

a. Én enkeltstående opgørelse af totalindkomst indeholdende alle elementer frem til re-

sultatet plus elementer af anden totalindkomst 

b. To separate opgørelser hhv. resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse 

c) Egenkapitalopgørelse jf. afsnit 4.4 

d) Pengestrømsopgørelse jf. afsnit 4.5. 

e) Noter, indeholdende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt anden forklarende infor-

mation jf. afsnit 4.6 

Ovenstående bestanddele skal præsenteres med sammenligningstal ligesom efter de danske regler. 

I nedenstående skema kan kravene til årsregnskabets bestanddele sammenlignes med ÅRL: 

  

                                                 
43 IFRS for SMEs paragraf 3.17-3.24 
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Årsrapportens/årsregnskabets lovpligtige  
bestanddele44 Klasse B Klasse C Klasse D IFRS for SMEs 

Ledelsespåtegning X X X  

Revisionspåtegning X X X  

Ledelsesberetning (X) X X  

Redegørelse anvendt regnskabspraksis X X X X 

Balance X X X X 

Resultatopgørelse X X X X 

Totalindkomstopgørelse    (X) 

Egenkapitalopgørelse X X X (X) 

Pengestrømsopgørelse  X X X 

Noter X X X X 

Tabel 1 - Krav til årsrapportens bestanddele – egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående skema er de væsentligste punkter, hvor standarden adskiller sig fra 

dansk lovgivning især ledelsesberetning og totalindkomstopgørelse. Der ses bort fra ledelsespåteg-

ning og revisionspåtegning, da disse ikke er nævnt i standarden, og vil afhænge af de lokale regler. 

I IFRS for SMEs er der ikke noget krav om, at årsrapporten skal indeholde en selvstændig ledelses-

beretning. Til gengæld er der krav om at visse af oplysningerne, som bl.a. indgår i den danske ledel-

sesberetning, skal indgå i noterne (f.eks. beskrivelse af hovedaktiviteten). Alt andet lige er det en 

lempelse i forhold til ÅRL, at der ikke skal udarbejdes ledelsesberetning. Det er primært en lempel-

se for C-virksomheder, da ledelsesberetningen ikke er et krav for B-virksomheder, medmindre der 

er sket ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold45. C-virksomhederne har der-

imod en række oplysningskrav i ledelsesberetningen, som er rimelig omfattende46

4.2 Balance

, men om tilsva-

rende oplysningskrav indgår som noteoplysningskrav i IFRS for SMEs vil vise sig i den følgende 

gennemgang af standardens områder. 

47

I standardens sektion 4 forklares hvilke poster, som aktiver og passiver indeholder, samt krav til 

specifikation heraf enten i balancen eller i noterne, hvilket kan sammenholdes med skemakravene i 

ÅRLs bilag 2. Standarden indeholder ikke lignende detaljerede skemakrav som i ÅRL, idet der blot 

er angivet nogle minimumskrav til de linjeposter, der skal præsenteres i selve balanceopgørelsen 

 

                                                 
44 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, tabel s. 50 - 
tilrettet med IFRS for SMEs 
45 ÅRL § 77 
46 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 295 
47 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, kapitel 13 
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samt nogle yderligere krav til specifikation og dekomponering af linjeposter, der kan indgå enten 

som del af balancen eller i noteform. Overordnet set svarer detaljeringsgraden dog til skemakravene 

i ÅRL. En lidt i øjenfaldende forskel er dog at hensatte forpligtelser ikke præsenteres som særskilt 

romertalspost som efter ÅRL, men skal fremgå som en almindelig forpligtelse under kort- eller 

langfristet gæld.48

Derudover omfatter sektionen definitioner af omsætningsaktiver og kortfristet gæld samt rækkeføl-

gen af posterne, hvor der er enkelte mindre forskelle til ÅRL. Efter ÅRL er omsætningsaktiver ne-

gativt afgrænset fra anlægsaktiver, som er aktiver bestemt til vedvarende eje eller brug

 

49

Mht. de overordnede oplysningskrav, som efter standarden enten skal fremgå af balancen eller i 

noter, vil ÅRLs differentiering af regelsættet på regnskabsklasser

, hvorimod 

definitionen efter standarden har mere henblik på det tidsmæssige aspekt. Forskellene anses dog 

ikke for væsentlige for vurderingen af standarden. 

50

De generelle bestemmelser til balancen giver altså ikke anledning til væsentlig flere krav efter IFRS 

for SMEs. 

 eller på selskabstype betyde, at 

IFRS for SMEs giver anledning til yderligere oplysningskrav for anpartsselskaber. Dette gælder 

kravet om oplysning af antal anparter og pålydende værdi, som vil være et yderligere oplysnings-

krav til anpartsselskaber, der ikke har klasseopdeling af selskabskapitalen jf. § 75. 

4.3 Totalindkomstopgørelse og resultatopgørelse 

Ifølge sektion 5 skal totalindkomstopgørelse udarbejdes, hvilket ikke er et krav efter ÅRL51

Hvis der er dirty-surplus-bevægelser skal ledelsen efter IFRS for SMEs vælge enten at udarbejde en 

samlet totalindkomstopgørelse eller en særskilt resultatopgørelse og en særskilt totalindkomstopgø-

relse.  

. Dette 

krav gælder dog kun, såfremt der er dirty-surplus-bevægelser på egenkapitalen. I så fald er der alene 

krav om udarbejdelse af en resultatopgørelse i lighed med ÅRLs.  

Endvidere skal der i forbindelse med resultat- og totalindkomstopgørelsen oplyses om minoriteters 

andel af årets resultat og af totalindkomsten, hvilket er et yderligere oplysningskrav set i forhold til 

ÅRL, da dette efter loven kun er et krav i koncernregnskaber52

                                                 
48 IFRS for SMEs paragraf 2.39-2.40 

.  

49 ÅRL bilag 1 C punkt 2 
50 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 557-564 
51 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 587 
52 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11,s. 148 
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Sektionen giver derudover mulighed for valget mellem artsopdelt eller funktionsopdelt resultatop-

gørelse som efter ÅRL. 

Den væsentligste forskel i regelsættene er altså det generelle krav om udarbejdelse af en totalind-

komstopgørelse og om at vise minoritetsinteressers resultatandel. 

4.4 Egenkapitalopgørelse eller resultatopgørelse og overført resultat53

I sektion 6 fremgår kravene til præsentation af bevægelser på egenkapitalen. 

 

Efter ÅRL § 56 skal der udarbejdes en fuldstændig egenkapitalopgørelse med opdeling på virksom-

hedskapital og reserver. Regnskabsklasse B har dog mulighed for valg af en simpel summarisk op-

gørelse. 

Efter IFRS for SMEs skal man vise årets bevægelser i egenkapitalen i en særskilt note som i ÅRL. I 

mere simple tilfælde, hvor der ikke er dirty-surplus-bevægelser, er der dog ikke krav om en særskilt 

egenkapitalnote. I stedet kan ledelsen vælge at vise egenkapitalbevægelserne i forbindelse med re-

sultatopgørelsen.  

Kravene til selve egenkapitalnoten svarer til den fuldstændige efter ÅRL dog med det yderligere 

krav om at årets resultat og dirty-surplus-bevægelser skal specificeres på majoriteternes og minori-

teternes andel.  

Det kan konkluderes at standardens krav til præsentationen af egenkapitalbevægelserne er lempeli-

gere end ÅRL, når der ikke er dirty-surplus-bevægelser, men til gengæld er strengere for B-

virksomheder i tilfælde hvor der er dirty-surplus-bevægelser. 

4.5 Pengestrømsopgørelse 

I sektion 7 fremgår det, at pengestrømsopgørelsen er et krav i alle årsregnskaber aflagt efter stan-

darden. 

Derimod er der i ÅRL kun krav om udarbejdelse af pengestrømsopgørelse for regnskabsklasse C og 

D, og desuden med visse undtagelser. Derudover stiller standarden krav til en opdeling af opgørel-

sen på aktiviteter præcis som i ÅRL.54

                                                 
53 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, kap. 6 

 I begge regelsæt er der valgfrihed mellem direkte eller indi-

rekte metode, og efter ÅRL er der ikke nogen specifikke krav til præsentationen, idet der ikke no-

gen form for skemakrav som for resultatopgørelse og balancen.  

54 ÅRL § 86 
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Standarden indeholder endvidere en masse definitioner, der svarer til fortolkningsbidragene (IAS 7) 

til ÅRL55

Det må konkluderes, at regelsættet på området er meget ens, men ÅRL er lempeligere i form af dif-

ferentiering af regelsættet på regnskabsklasser. Derudover skal standardens særlige krav om til-

lægsoplysninger til opgørelsen bemærkes. 

, men også fire yderligere oplysningskrav, der ikke fremgår af ÅRL. Oplysningskravene 

omfatter oplysning om 1) betalt skat i alt, såfremt den betalte skat er fordelt på aktiviteterne, 2) 

urealiseret valutagevinst eller –tab, 3) betalte finansielle omkostninger i alt, i tilfælde hvor de er 

fordelt på aktiviteter, samt 4) oplysning sammen med kommentar fra ledelsen om betydelige likvide 

midler, der ikke er til rådighed for brug. 

4.6 Noteoplysninger og regnskabspraksis generelt   

Sektion 8 fastslår de generelle principper for det, der skal præsenteres af underliggende information 

i noterne til resultatopgørelsen, totalindkomstopgørelsen og balancen. 

Der er i lighed med ÅRL56

I en årsrapport aflagt efter ÅRL kan nogle oplysninger alternativt afgives i ledelsesberetningen i 

stedet for i noterne, f.eks. forhold om risici og usikkerheder ved indregning og måling.

 et generelt krav om at give information om den anvendte regnskabsprak-

sis, herunder indregningskriterier, målegrundlag, og eventuelt grundlaget for anvendt dagsværdime-

tode (forudsætninger og værdiansættelsesmodel) samt de efter standarden krævede underliggende 

informationer, der ikke fremgår direkte af opgørelserne. 

57

De generelle principper for noteoplysning i standarden og ÅRL er altså ensartede. I de efterfølgende 

af standardens sektioner, som vil blive gennemgået nedenfor, nævnes de områdespecifikke oplys-

ningskrav, hvor der derimod kan forekomme større forskelle.  

 

4.7 Koncernregnskab og separat regnskab 

Standardens sektion 9 indeholder regler om hvornår virksomheder skal aflægge koncernregnskab og 

separat regnskab samt om konsolideringsproceduren og oplysningskrav. 

Aflægges der regnskab efter IFRS for SMEs er der, i lighed med ÅRLs hovedregel i § 109, pligt til 

at aflægge koncernregnskab, hvis der er tale om en modervirksomhed, men ligeledes er der også 

                                                 
55 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 127 
56 ÅRL § 53 
57 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 83 



Side 27 af 100 
 

undtagelser. Modervirksomheden skal indgå i et koncernforhold, som efter den nye koncerndefini-

tion i ÅRLs bilag 1 B, defineres ens i begge regelsæt.58

For begge regelsæt gælder en undtagelse for underkoncerner, hvis den ultimative modervirksomhed 

aflægger koncernregnskab, der opfylder kvalitetskravene.

 

59 Det samme gælder for koncerner, der 

kun har dattervirksomheder, der er anskaffet med henblik på videresalg.60

I ÅRL betyder inddelingen i regnskabsklasser dog, at der ikke vil være krav om udarbejdelse af 

koncernregnskab for koncerner, der ikke overskrider grænsen for regnskabsklasse B. Kravet er der-

for langt mindre omfattende end i IFRS for SMEs. 

 

Mht. konsolideringsproceduren er der ikke nogle forskelle. Dvs. at der skal være ensartet regn-

skabspraksis, der konsolideres linje for linje, associerede virksomheder konsolideres ikke, minori-

tetsandele vises separat og elimineringer foretages på samme vis.61

Standarden beskriver endvidere kravene om præsentation af separate regnskaber, hvilket er et nyt 

begreb i forhold til ÅRL. Dette skyldes, at dattervirksomheder efter ÅRL skal indregnes som kapi-

talandel i modervirksomhedens regnskab, hvorimod dattervirksomheder ifølge standarden skal kon-

solideres med moderens. Efter standardens regler er der således ikke forskel på koncernregnskabet 

og moderegnskabet (gælder dog ikke underkoncerner). Med præsentation af separat regnskab skal 

således forstås præsentation af moderens regnskab (uden konsolidering af dattervirksomheder, men 

indregnet som kapitalandele). Standarden udtrykker i paragraf 9.24, at det er frivilligt at præsentere 

separat regnskab for modervirksomheden i forbindelse med koncernregnskabet, som altså også er 

modervirksomhedens regnskab. 

 

I standardens paragraf 9.23 er der angivet hvilke yderligere oplysninger et koncernregnskab skal 

indeholde, hvilket overordnet set svarer dem, der fremgår i ÅRLs §§125-127. Dog er der i standar-

den et enkelt yderligere iøjnefaldende krav om, at oplyse om signifikante restriktioner pålagt datter-

virksomheders evne til at overføre midler til moderen i form af udbytte eller tilbagebetaling af lån 

(f.eks. pga. låneaftale).  

Det kan således konkluderes, at reglerne om koncernregnskaber er ens i ÅRL og IFRS for SMEs, 

men at det differentierede regelsæt i ÅRL, der betyder at små koncerner ikke skal uarbejde koncern-

regnskab, gør ÅRL meget lempeligere end standarden. Til gengæld er der ikke krav om at præsente-

re et separat regnskab for en modervirksomhed, der aflægger koncernregnskab. 

                                                 
58 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 141, 261-262  
59 ÅRL § 112 
60 ÅRL § 114 
61 ÅRL kapitel 14 
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4.8 Regnskabspraksis, skøn og fejl 

4.8.1 Valg af regnskabspraksis 

Retningslinjerne om valg af regnskabspraksis, ændringer af regnskabsmæssige skøn samt rettelser 

af fejl i tidligere perioder er beskrevet i standardens sektion 10. 

Såfremt et forhold ikke er omfattet specifikt af standarden er der i paragraf 10.4-10.6 angivet ret-

ningslinjer for at vælge den rette regnskabspraksis. Retningslinjerne angiver at ledelsen selv skal 

vælge en regnskabspraksis, der resulterer i information, der er relevant og pålidelig. Ved pålidelig 

information skal forstås information der: 

• Troværdigt repræsenterer virksomhedens finansielle stilling, resultat og pengestrømme, 
• Afspejler den økonomiske substans af det beskrevne forhold, 
• Er neutral, 
• Er oplyst efter en vis grad af forsigtighedsprincip jf. bilag 1, og 
• Er fuldstændig i al væsentlighed 

Ved valget af regnskabspraksis skal ledelsen tage følgende i betragtning i den angivne rækkefølge: 

a) Reglerne for lignende områder i IFRS for SMEs 
b) Begrebsrammen i sektion 2 
c) Hente inspiration i den fulde IFRS for tilsvarende områder 

I Danmark er valget af regnskabspraksis bygget op på samme måde som ovenfor, hvor begrebs-

rammen er referenceramme for løsning af eventuelle problemstillinger. Herudover kan man anven-

de de danske regnskabsvejledninger, IAS 2001-2004 samt fondsrådets afgørelser som fortolknings-

bidrag jf. afsnit 2.2.162

Man kan sige, at de danske regler på denne baggrund fremstår noget mere uoverskuelige, da man 

skal finde fortolkningsbidrag uden for ÅRL. Efter IFRS for SMEs er der kun ét sted udenfor stan-

darden man kan hente inspiration fra (fuld IFRS), mens der efter de danske regler reelt er to forskel-

lige steder man kan hente fortolkningsbidrag. Dette skyldes, at der i Danmark aldrig blev etableret 

det ellers planlagte standardudstedende organ, som skulle udarbejde regnskabsstandarder

. 

63

4.8.2 Ændring i anvendt regnskabspraksis 

. Det er 

således en klar fordel ved IFRS for SMEs, at den fremstår som ét samlet regelsæt med ét fortolk-

ningsbidrag. 

Standardens regler for ændring i anvendt regnskabspraksis herunder oplysningskrav er stort set 

identiske med de danske regler, idet der ikke er nogen væsentlige forskelle. Standarden giver mod-
                                                 
62 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 43 
63 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 46 
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sat ÅRL mulighed for at undlade tilpasning af sammenligningstal, hoved- og nøgletal samt bereg-

ning af de beløbsmæssige effekter, hvis det ikke er praktisk64

4.8.3 Ændring af regnskabsmæssige skøn 

.   

Ændring af regnskabsmæssige skøn skal efter standardens paragraf 10.16-10.17 indregnes med 

fremadrettet effekt i resultatopgørelsen i ændringsperioden og i de fremtidige perioder, hvis disse 

bliver berørt af ændringen. 

Virksomheden skal oplyse ændringens karakter og effekten af denne for den aktuelle periode. Hvis 

det ikke er upraktisk skal man oplyse de estimerede effekter på en eller flere fremtidige perioder.  

Reglerne er således identiske med de danske65

4.8.4 Korrektion af fejl 

, bortset fra at man efter danske regler ikke behøver, 

at oplyse om de estimerede fremtidige effekter. Der er dog ikke tale om nogen væsentlig skærpelse 

af oplysningskrav, idet estimaterne kan undlades, hvis det er uforholdsmæssigt besværligt at udar-

bejde dem. 

Reglerne og oplysningskravene i standardens paragraf 10.19-10.23 er i overensstemmelse med de 

danske regler66

I standarden er der dog den lempelse, at man kan tage hensyn til om indregning og oplysning efter 

hovedreglerne kan ske uden forholdsmæssigt besvær.  

. Der er dog den væsentlige forskel, at IFRS for SMEs ikke skelner mellem funda-

mentale fejl og øvrige fejl, som blot skal behandles som ændring i regnskabsmæssige skøn (indreg-

ning i resultatopgørelsen). 

Hvis det er tilfældet kan man nøjes med at regulere åbningsbalancerne for aktiver, passiver eller 

egenkapital. Virksomheden skal efter standarden under alle omstændigheder oplyse om fejlens ka-

rakter, og hvis praktisk angive de beløbsmæssige effekter. 

Der er altså på dette område lidt mere omfattende krav end de danske regler, hvis der er tale om 

ikke fundamentale fejl. 

Det kan på baggrund af ovenstående sammenfattes, at de danske regler for valg af regnskabspraksis 

er noget mere uoverskuelige med mange forskellige fortolkningsbidrag, og at IFRS for SMEs har 

lidt flere oplysningskrav om ændring i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl. 

                                                 
64Praktisk muligt uden brug af uforholdsmæssigt store ressourcer i forhold til væsentligheden 
65 ÅRL §§ 52 og 54 
66 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 198-200 
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Ovenfor er standardens første generelle sektioner (1-10) blevet gennemgået. Standardens efterføl-

gende sektioner omhandler de enkelte regnskabsområder.  

4.9 Finansielle instrumenter 

Finansielle instrumenter er omfattet af standardens sektion 11 og 12 omhandlende hhv. almindelige 

finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, som vil blive gennemgået samlet neden-

for. Gennemgangen tager udgangspunkt i tre delemner - definition, indregning og måling samt op-

lysningskravene på området. 

Dette område er jf. afsnit 3.3 det eneste område, hvor der er reference til den fulde IFRS-standard 

(IAS 39). Dette betyder, at ledelsen skal vælge enten at anvende bestemmelserne i sektion 11 og 12 

eller bestemmelserne om indregning og måling i IAS 39, men skal dog altid anvende bestemmel-

serne om oplysningskrav efter IFRS for SME. Nedenfor tages ikke hensyn til IAS 39, da valgmu-

ligheden om brug af det mere komplicerede regelsæt anses for irrelevant for vurderingen af IFRS 

for SMEs. 

Fortolkningsbidrag til ÅRL på området er IAS 39 (2000) om indregning og måling af finansielle 

instrumenter. Bestemmelserne i IAS 32 om oplysning og præsentation er ikke implementeret i lo-

ven, hvorfor dette ikke er fortolkningsbidrag.67

4.9.1 Definition 

 

ÅRL anvender termerne primære (eller ikke-afledte) finansielle instrumenter og afledte finansielle 

instrumenter i stedet for standardens hhv. almindelige og andre finansielle instrumenter.68

I IFRS for SMEs og fortolkningsbidrag til ÅRL defineres finansielle instrumenter overordnet jf. 

paragraf 11.3 som en kontrakt, der medfører et finansielt aktiv i en virksomhed og en finansiel for-

pligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed.

 

69

Ifølge ÅRL er kapitalandele i dattervirksomheder m.v. ikke omfattet reglerne om finansielle instru-

menter, idet området har sit eget regelsæt. Ligeledes er området afgrænset fra specifikke finansielle 

instrumenter som f.eks. leasingkontrakter, forsikringskontrakter.

 

70 Samme afgrænsninger gør sig 

gældende i IFRS for SMEs.71

                                                 
67 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 301 

 

68 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 279 
69 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 93 
70 ÅRL § 37 stk. 3 
71 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 280 og IFRS for SMEs paragraf 11.7 og 12.3 



Side 31 af 100 
 

IFRS for SME har ikke indarbejdet en konkret definition af almindelige og andre finansielle instru-

menter, men i paragraf 11.5-11.6 og 11.9-11.11 er der nævnt nogle kriterier og eksempler på hvad, 

der normalt kan klassificeres under hver af de to typer. Finansielle instrumenter, der ikke opfylder 

kriterierne for almindelige, skal klassificeres som andre finansielle instrumenter, der kan karakteri-

seres som værende mere komplekse end de almindelige, f.eks. rente- og valutaswaps. 

I ÅRLs fortolkningsbidrag er afledte finansielle instrumenter defineret som den overordnede defini-

tion af et finansielt instrument, der opfylder kriterierne i IAS 39 afsnit 9. Kriterierne går på, at 1) 

værdien ændres som følge af ændringer prisen på andre aktiver som f.eks. en specifik rentesats, 

råvarepris, valutakurs m.v., 2) der kræves ingen eller begrænset nettoinvestering, og 3) der afregnes 

på et fremtidigt tidspunkt. De finansielle instrumenter, der ikke opfylder kriterierne for afledte skal 

klassificeres som primære.72

Selvom regelsættene definerer på hver deres måde, kan det på baggrund ÅRLs defintion og stan-

dardens eksempler og kriterier konstateres, at definitionerne på primære (almindelige) og afledte 

(andre) instrumenter i de to regelsæt kan sidestilles, men det kan ikke udelukkes, at der kan være 

enkelte afvigelser, som følge af den bredere definition af afledte instrumenter i standarden.

 

73

Regelsættenes skelen mellem primære og afledte finansielle instrumenter må konstateres, at være 

meget lig årsregnskabslovens, hvorfor primære og almindelige samt afledte og andre finansielle 

instrumenter vil blive sidestillet i det følgende. Dermed vil en forskellig definition ikke give anled-

ning til forskelle i målingen af finansielle instrumenter, der kan være mere kompliceret og kræven-

de for et afledt instrument.  

  

4.9.2 Indregning 

Indregningskriterierne er ens som følge af den fælles begrebsramme, som nævnt i afsnit 4.1.1, hvor 

indregningskriterierne for aktiver og passiver afgør, hvornår et finansielt instrument skal indregnes. 

I standarden er der dog udtrykt et mere specifikt indregningskriterie, men det er formuleret på bag-

grund af begrebsrammen.74

Der er særlige omfattende indregningskrav til de afledte finansielle instrumenter, der kan betegnes 

som et sikringsinstrument (f.eks. sikring af fremtidige priser for aktiver eller forpligtelser, eller for 

dagsværdi af indregnede aktiver eller forpligtelser).

 

75

                                                 
72 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 69 

 Indregningskriterierne kan anses, at være ens-

73 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 93 
74 ÅRL § 33 og IFRS for SMEs paragraf 11.12 
75 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 300-302 
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artede, men dog er der udtrykt flere specifikke krav i standardens paragraf 12.15-25.76 En væsentlig 

forskel er dog, at der efter ÅRL er krav om indregning når indregningskriterierne er opfyldt, hvilket 

derimod er frivilligt ifølge standarden.77 En virksomhed, der har indgået en sikringskontrakt og af-

lægger regnskab efter ÅRL skal derfor altid gennemgå om kriterierne for indregning er opfyldt. 

Dette omfatter bl.a. gennemgang af ret omfattende dokumentationskrav78

4.9.3 Måling 

. Standardens krav er altså 

mindre på dette punkt, men der kan dog argumenteres for, at sådanne transaktioner ikke er typiske 

for mindre virksomheder. 

Mht. måling er der i begge regelsæt forskellige målemetoder ved første og efterfølgende måling. 

Ved første måling skal forstås, første indregning i balancen, dvs. transaktionsdagen. Efter begge 

regelsæt skal målingen, med undtagelse af afledte finansielle instrumenter ifølge standarden, ske til 

kostpris jf. nedenstående tabel. På tidspunktet for aftaleindgåelsen af afledte finansielle instrumen-

ter vil kostprisen dog ofte være nul79, hvilket hænger sammen med de tre tidligere nævnte definiti-

onskriterier i ÅRL. Derudover vil kostprisen normalt afspejle dagsværdien på erhvervelsestidspunk-

tet, forudsat at aftalen er sket på markedsvilkår.80

I standarden står dog yderligere, at første måling skal ske til nutidsværdien af de fremtidige betalin-

ger baseret på markedsrenten, såfremt der er tale om en såkaldt finansieringstransaktion, hvor afta-

lens vilkår ikke svarer til markedsvilkår. F.eks. at kredittiden er længere end det der anses for nor-

malt, eller at fordringen eller forpligtelsen forrentes til en anden rente end markedsrenten.  

 Dagsværdi er som regel en mere krævende måle-

metode end kostpris, men på baggrund af dette må man konkludere, at forskellen ikke har så stor 

betydning.  

En sådan situation kan dog også betyde, at der i stedet skal måles amortiseret kostpris efter ÅRL81

  

, 

hvorfor det igen må konkluderes at målingen er ensartet efter de to regelsæt. 

                                                 
76 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 103-104 
77 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 88 og 104 
    IFRS for SMEs, paragraf 12.15-12.16 
78 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 301-303 
79 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 300  
80 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 281og IFRS for SMEs paragraf 12.7   
81 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 281 



Side 33 af 100 
 

Første måling ÅRL IFRS for SMEs 
Primære/almindelige finansielle in-
strumenter 

Kostpris, § 36 Kostpris, afsnit 11.13 

Afledte/andre finansielle instrumen-
ter 

Kostpris, § 36 Dagsværdi, afsnit 12.7 

Tabel 2 - Oversigt over første måling82

Den efterfølgende måling af finansielle instrumenter er dog mere afhængig af om der er tale om 

primære eller afledte, og er skitseret i tabel 3 nedenfor. 

 

Efterfølgende måling ÅRL IFRS for SMEs 
Primære/almindelige finansielle in-
strumenter 

Amortiseret kostpris, § 37 stk. 2 
Amortiseret kostpris, paragraf 11.14 

 
Primære/almindelige finansielle in-
strumenter, der er kortfristede for-
dringer eller forpligtelser 

Amortiseret kostpris, § 37 stk. 2 
Nettorealisationsværdi, paragraf 

11.14 a 

Forpligtelser til at modtage lån 
Dagsværdi, § 37 

Nettorealisationsværdi, paragraf 
11.14 b 

Noterede og unoterede aktier Dagsværdi, § 37 Dagsværdi, paragraf 11.14 c 
Afledte/andre finansielle instrumen-
ter 

Dagsværdi, § 37 Dagsværdi, paragraf 12.8 

Tabel 3 - Oversigt over efterfølgende måling83

I ÅRL er hovedreglen, at der skal måles til dagsværdi. Undtagelsesvist skal der måles til amortiseret 

kostpris. Undtagelsen omfatter finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke er afledte og som ikke 

indgår i en handelsbeholdning samt finansielle aktiver, der hidhører fra virksomhedens egne aktivi-

teter.

 

84

Ifølge standarden skal de primære finansielle instrumenter ligeledes måles til amortiseret kostpris. 

Dog skal kortfristede almindelige fordringer og forpligtelser, indregnes til nettorealisationsværdi. 

Der er altså en forskel mellem de to regelsæt i målingen af kortfristede fordringer og forpligtelser. 

At der måles til nettorealisationsværdi betyder, at der ikke tages hensyn til rente og diskontering, da 

nettorealisationsværdien blot er summen af de samlede betalinger. Ved amortiseret kostpris tages, 

der derimod hensyn til renten, idet målingen er udtryk for summen af de fremtidige betalinger.

 Dvs. at de fleste og mest almindelige primære finansielle instrumenter skal måles til amorti-

seret kostpris. 

85

                                                 
82 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 94 figur 12 - tilrettet 

 

F.eks. vil et rentefrit udlån på kr. 100 have nettorealisationsværdi på kr. 100, såfremt det bliver til-

bagebetalt, hvorimod den amortiserede kostpris vil være lavere, da det er uforrentet. Man kan derfor 

sige at standarden er mindre kompliceret, da nettorealisationsværdien er nemmere, at opgøre. Men 

da forskellen kun er på målingen af de kortfristede fordringer og forpligtelser, hvor renteaspektet 

83 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 96 figur 13 - tilrettet 
84 ÅRL § 37 
85KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 281 
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ofte er uvæsentligt, må forskellen anses, at være irrelevant for vurderingen af standarden. Desuden 

ses regnskabspraksis efter ÅRL ofte at være formuleret således, at kortfristet gæld til amortiseret 

kostpris normalt udgør den nominelle værdi. 

I IFRS for SMEs er der endvidere beskrevet specifikt om måling af forpligtelser til at modtage lån 

på et fremtidigt tidspunkt med fastlagte lånevilkår, hvilket ikke er konkret behandlet i ÅRL.  

Efter standarden er der tale om et almindeligt finansielt instrument, der skal måles til kostpris med 

fradrag for eventuelle nedskrivninger, hvorimod en sådan forpligtelse efter ÅRLs kriterier nærmere 

kan defineres som et afledt finansielt instrument86

Målingen er således forskellig mellem de to regelsæt. Dog anses sådan en forpligtelse ikke at være 

typisk for SMEs, hvorfor forskellen ikke vil have indflydelse på vores vurdering af standarden. 

, hvorfor der skal måles til dagsværdi.  

Noterede og unoterede aktier, der er klassificeret som almindelige finansielle instrumenter, måles 

efter begge regelsæt til dagsværdi, såfremt den kan opgøres pålideligt. Unoterede aktier er dog van-

skelige at måle til dagsværdi, men hierarkiet for dagsværdi er også ens for begge regelsæt jf. bilag 

1. Efter ÅRL er målemetoden altså dagsværdi, på trods af at det anses som et almindeligt finansielt 

instrument, hvilket skal begrundes med at noterede og unoterede aktier i virksomheder, der ikke er 

associerede eller dattervirksomheder, typisk anses at indgå i en handelsbeholdning. 

Mht. afledte finansielle instrumenter skal disse ligesom efter ÅRL indregnes til dagsværdi og da 

definitionerne på afledte og andre finansielle instrumenter kan sidestilles jf. ovenfor, giver det ikke 

anledning til forskelle i målingen heraf. 

Standardens regler for måling af finansielle instrumenter er således meget tæt på reglerne efter 

ÅRL, og desuden er reglerne ikke mere komplicerede efter standarden, snarere tværtimod. 

For begge regelsæt gælder det, at værdireguleringer som hovedregel foretages over resultatopgørel-

sen, men undtagelsesvist skal dagsværdireguleringer på sikringstransaktioner vedrørende sikring af 

fremtidige pengestrømme (visse afledte finansielle instrumenter) reguleres over egenkapitalen. 87 

Dette er derimod et frivilligt valg efter IFRS for SMEs.88

                                                 
86 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 97 

 

87 ÅRL §§ 49, 49 stk. 2 nr. 3 og IFRS for SMEs paragraf 12.8 og 12.23 
88 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 104 
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4.9.4 Oplysningskrav89

Jf. ÅRLs § 63 skal virksomheder i klasse B oplyse om den samlede gæld, der først forfalder til beta-

ling efter 5 år, hvorimod C- og D-virksomheder skal specificere for hver enkel gældspost. 

 

Efter ÅRLs § 89 er der ligeledes differentieret regelsæt, hvor B-virksomheder kan undlade at uar-

bejde anlægsnote for finansielle anlægsaktiver. 

Udover de generelle oplysningskrav jf. afsnit 4.6 ovenfor, er der i standarden b.la. følgende yderli-

gere oplysningskrav, som ofte vil være relevante:  

• Lånebetingelser og vilkår, herunder rente, udløbsdato og afdragsprofil m.v. på langfristet 

gæld, jf. paragraf 11.42 

• Misligholdt gæld, herunder om lånevilkår er genforhandlet, jf. paragraf 11.47 

• Renteindtægter og –omkostninger i alt for hver type instrument afhængig af målemetode, jf. 

paragraf 11.48 

• Hvornår de fremtidige pengestrømme forventes udmøntet for sikringsinstrumenter, der ved-

rører sikring af fremtidige pengestrømme, jf. paragraf 12.29 

Virksomhederne er altså pålagt væsentligt flere oplysningskrav end efter ÅRL, hvilket senere vil 

danne grundlag for diskussion. 

4.10 Varelager 

Sektion 13 omhandler indregning, måling, oplysning og præsentation af varelagre, herunder opgø-

relse af kostprisen, allokering af IPO, opgørelse af kostpris ved forenet produktion (hoved- og bi-

produkter), afgrænsning af omkostninger, der ikke indregnes på varelageret samt mulige lagerprin-

cipper. Til sidst er der regler for nedskrivning og hvornår lageret skal omkostningsføres. 

ÅRL og IFRS for SMEs har stort set ens regler for indregning og måling af varelager, og begge 

regelsæt opererer med den laveste værdi af kostpris og nettorealisationsværdi som måleattribut. 

ÅRL giver dog mulighed for opskrivning til genanskaffelsesværdi, hvilket ikke er tilladt i standar-

den90

Lageret skal opgøres efter FIFO eller vejede gennemsnitspriser ligesom de danske regler og kostpri-

sen opgøres også på samme måde som i Danmark med undtagelse af mindre væsentlige forskelle 

som f.eks. indregning af renter på varelageret, som standarden kræver ført i resultatopgørelsen. 

. 

                                                 
89 Christensen, Lasse Ringholt og Henriksen, Lars, Årsregnskabsloven & IFRS for SME – komparativ analyse samt 
vurdering af hensigtsmæssigheden for regnskabsbruger, Kandidatafhandling 2009, CBS s. 79, 90-91 og 108 
90 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 312 
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Der er dog en meget væsentlig forskel vedr. indregning af indirekte produktionsomkostninger (IPO) 

i kostprisen. IFRS for SMEs kræver indregning af IPO, hvilket i ÅRL kun er obligatorisk for regn-

skabsklasse C og D, hvorimod det blot er en tilvalgsmulighed for regnskabsklasse B91

4.11 Kapitalandele i associerede virksomheder 

. Dette vil 

altså være en meget væsentlig byrdeforøgelse for mange virksomheder i klasse B, idet det efter vor 

egen praktiske erfaring, er de færreste mindre virksomheder, som har kompetencer eller registre-

ringssystemer, der er gearet til at håndtere allokering af indirekte produktionsomkostninger. 

Bestemmelserne for indregning af associerede virksomheder findes i sektion 14, som ligeledes in-

deholder definitionen af associerede virksomheder samt de forskellige mulige måleattributter. 

4.11.1 Definition 

En associeret virksomhed defineres som en virksomhed, hvorover man har betydelig indflydelse, 

men som ikke er en dattervirksomhed eller joint venture. Betydelig indflydelse er når man kan på-

virke de økonomiske beslutninger og strategier uden decideret at kunne kontrollere virksomheden. 

20 % af stemmerettighederne anses i paragraf 14.3 som minimum, medmindre andre forhold tyde-

ligt taler for, at man har betydelig indflydelse. Denne definition er i praksis den samme som anven-

des i Danmark92

4.11.2 Indregning og måling 

. 

ÅRL og IFRS for SMEs har identiske regler for indregning og måling af associerede virksomheder, 

hvor indregningskriterierne er de generelle kriterier i begrebsrammen. Første indregning sker til 

kostpris og til efterfølgende indregning er der mulighed for valg af: 

• Kostprismetoden 
• Den indre værdis metode  
• Dagsværdimetoden 

Hvor ÅRL har to varianter af dagsværdimetoden har standarden kun én. Efter standardens metode 

skal dagsværdi opgøres efter retningslinjerne i sektion 11, og ændringerne i denne føres i resultat-

opgørelsen. 

I ÅRL er der på den ene side dagsværdimetoden, hvor opskrivninger føres direkte på egenkapitalen 

og nedskrivninger føres i resultatopgørelsen. På den anden side er der dagsværdimetoden, hvor in-

vestering er modervirksomhedens hovedaktivitet. Her skal både op- og nedskrivninger føres i resul-

                                                 
91 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 313 
92 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 171-172 
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tatopgørelsen, og der er ikke bindingspligt. Denne metode er altså den samme som standardens 

valgmulighed, bortset fra der i standarden ikke er krav om, at investering skal være hovedaktivitet.  

Standarden angiver ikke krav om binding af nettoopskrivninger på egenkapitalen ved den indre 

værdis metode eller dagsværdimetoden, hvilket er et krav efter ÅRL § 43a stk. 5 og § 41 stk. 3. 

Der er krav om at regnskaberne for den associerede virksomhed skal have samme regnskabsår som 

investoren, medmindre dette ikke er praktisk. Hvis det ikke er praktisk skal der tages udgangspunkt 

i det senest tilgængelige regnskab med hensyntagen til væsentlige transaktioner eller begivenheder i 

den efterfølgende periode jf. paragraf 14.8 punkt f. I ÅRL er der ikke krav om, at associerede virk-

somheder skal have samme regnskabsår93

Hvis den anvendte regnskabspraksis i den associerede virksomhed er forskellig fra investors kræves 

at investor tilpasser regnskabet for den associerede virksomhed til investors valgte regnskabsprak-

sis. Dette gælder kun når den indre værdis metode anvendes, og når det ikke er upraktisk.  

. 

Dette krav kan man godt forestille sig ville give anledning til en ekstra arbejdsindsats.  

Det udeladte selskabsretlige krav om binding af opskrivninger på egenkapitalen og kravet om ens 

regnskabsår udgør sammen de væsentligste forskelle i forhold til danske regler. Kravene om ens 

regnskabspraksis og ens regnskabsår tillægges dog mindre betydning, da man kan fravige dem, hvis 

det er upraktisk at følge dem. 

Der er ikke nogen væsentlige forskelle i oplysningskravene. 

4.12 Kapitalandele i joint ventures 

Sektion 15, som omhandler indregning af joint ventures, er meget lig sektion 14, som beskrevet 

ovenfor. 

4.12.1 Definition 

Standardens definition af joint venture er i overensstemmelse med den danske definition, og omfat-

ter virksomheder som er fælles ledet, og hvor deltagerne er bundet af en fælles aftale, som regulerer 

deltagernes fælles kontrol over den fælles ledede virksomhed. 

4.12.2 Indregning og måling 

Reglerne for indregning og måling er de samme som for kapitalandele i associerede virksomheder, 

bortset fra, at der er nogle særregler, hvis joint venture konstruktionen ikke er en egentlig selvstæn-

dig virksomhed. Dette er tilfældet, hvis det er en konstruktion med enten fælles kontrollerede aktivi-

                                                 
93 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 266 
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teter eller fælles kontrollerede aktiver. I disse situationer er den fælles virksomhed delvist integreret 

som en del af de enkelte venturedeltageres eksisterende virksomheder. Herfor er der særlige reg-

ler94

Der er nogle særlige krav for behandlingen af køb og salg af aktiver mellem en venturedeltager og 

et joint venture

, som svarer til muligheden for at lave pro rata-konsolidering i selskabsregnskabet jf. ÅRL § 

34. 

95

Bortset fra ovenstående særregler er forskellene mellem IFRS for SMEs og de danske regler altså 

de samme som for kapitalandele i associerede virksomheder beskrevet i afsnit 4.11.2. 

, men det er ikke opfattelsen, at de vil være specielt byrdefulde at implementere. 

4.13 Investeringsejendomme 

Definition, indregning, måling og oplysning for investeringsejendomme er beskrevet i sektion 16. 

4.13.1 Definition 

Standarden indeholder en særskilt definition af investeringsejendomme, hvor ÅRL ikke har nogen 

konkret definition. ÅRLs § 38 giver blot tilladelse til at måle investeringsaktiver generelt til dags-

værdi, såfremt investering er virksomhedens hovedaktivitet. 

Standardens definitioner er meget logiske, og de samme er i praksis gældende i Danmark, da be-

mærkningerne til lovforslaget i ÅRL overlader de detaljerede regler til IFRS96

4.13.2 Måling 

. 

Ved første indregning måles investeringsejendomme jf. paragraf 16.5 til kostpris inkl. omkostnin-

ger, der kan henføres til erhvervelsen, hvilket er i overensstemmelse med årsregnskabsloven97

Efter IFRS for SMEs er der en særregel, hvis betalingen af ejendommen er udskudt længere end 

normale kreditvilkår. I givet fald skal ejendommens kostpris opgøres til nutidsværdien af alle frem-

tidige betalinger. Denne regel er dog også gældende for ÅRL idet IAS 16, som udgør et fortolk-

ningsbidrag til ÅRL

. 

98, indeholder samme regel99

Efterfølgende indregning skal ske til dagsværdi med regulering i resultatopgørelsen jf. paragraf 

16.7, såfremt det kan gøres uden brug uforholdsmæssige store ressourcer. Hvis det ikke er muligt, 

skal ejendommen måles efter reglerne for almindelige materielle anlægsaktiver, svarende til kost-

pris minus afskrivninger, som beskrevet i næste afsnit. Metoderne til fastsættelse af dagsværdi er 

. 

                                                 
94 IFRS for SMEs paragraf 15.4-15-7 
95 IFRS for SMEs paragraf 15.16-15.17 
96 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 164 
97 ÅRL § 36 
98 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 98 
99 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 105 



Side 39 af 100 
 

omtalt i standardens paragraf 11.27-11.32, og er de samme som efter dansk praksis100. Reglerne for 

efterfølgende indregning er altså i overensstemmelse med de danske regler101

4.13.3 Oplysningskrav 

. 

Der er flere oplysningskrav i standardens paragraf 16.10 vedr. investeringsejendomme, som ikke er 

minimumskrav iht. ÅRL. De yderligere oplysningskrav omfatter bl.a.: 

• Om der er anvendt en professionel valuarvurdering eller ej 
• Eventuelle restriktioner på realiserbarheden af investeringsejendommen 
• Kontraktlige forpligtelser til reparationer, vedligeholdelse og forbedring af ejendommen 

Det kan på baggrund af ovenstående sammenfattes, at de væsentligste forskelle mellem standarden 

og de danske regler er, at der som udgangspunkt skal ske obligatorisk måling til dagsværdi i hen-

hold til IFRS for SMEs, og at standarden har nogle større krav til oplysninger. Herudover skal alle 

investeringsejendomme måles til dagsværdi uanset om investering er virksomhedens hovedaktivitet. 

Disse forskelle er efter vor opfattelse ikke særligt byrdefulde, da dagsværdi kan undlades, hvis det 

kræver uforholdsmæssige store ressourcer. Men akkumuleret set skal de dog tages med i vurderin-

gen af den samlede standard. 

4.14 Grunde og bygninger, anlæg og driftsmidler 

Sektion 17 omfatter grunde og bygninger, anlæg, driftsmidler samt investeringsejendomme, der 

ikke kan måles til dagsværdi uden forholdsmæssigt stort brug ressourcer. 

De overordnede forskelle mellem ÅRL og IFRS for SMEs er illustreret i nedenstående tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 - indregning og måling af materielle anlægsaktiver 

                                                 
100 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 242 og 284 samt ÅRL § 37 
101 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 164 
102 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, tabel s. 227 – tilrettet med IFRS for SMEs 

Indregning og måling af materi-
elle anlægsaktiver102 

Klasse B Klasse C Klasse D IFRS for 
SMEs 

Hovedregel, måling 

Kostpris med 
fradrag af af- 
og nedskriv-

ninger 

Kostpris med 
fradrag af af- 
og nedskriv-

ninger 

Kostpris med 
fradrag af af- 
og nedskriv-

ninger 

Kostpris med 
fradrag af af- 
og nedskriv-

ninger 

Alternativ måling Dagsværdi Dagsværdi Dagsværdi Ingen 

Krav om indregning af IPO på egen-
fremstillede anlægsaktiver 

Valgfrit Ja Ja Ja 

Mulighed for indregning af finansie-
ringsomkostninger 

Ja Ja Ja Nej 

Krav om afskrivning Ja Ja Ja Ja 

Krav om nedskrivning ved værdifor-
ringelse til genindvindingsværdi 

Ja Ja Ja Ja 
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4.14.1 Måling 

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, er der tre væsentlige forskelle i målingen af materielle anlægs-

aktiver. 

Den første er, at der efter ÅRL § 41 er et alternativ, der giver mulighed for måling til dagsværdi, 

hvilket ikke er muligt efter IFRS for SMEs, som kun tillader måling til kostpris. 

Den anden er, at der for regnskabsklasse B ikke er krav om indregning af IPO på egenfremstillede 

anlægsaktiver, hvilket altid er et krav efter standarden. Det betyder, at det er en ekstra byrde for 

virksomheder i regnskabsklasse B. Det antages dog, at det formentlig kun er et lille antal virksom-

heder i denne regnskabsklasse, som fremstiller egne anlægsaktiver, hvorfor kun et fåtal forventes at 

blive berørt af reglen. 

Den sidste forskel er, at standarden i paragraf 17.11 forbyder indregning af låneomkostninger, her-

under renter, som en del af de materielle anlægsaktiver. Da det kun er en tilvalgsmulighed efter de 

danske regler103

Udover ovenstående er der nogle mindre betydelige forskelle, som bl.a. er, at ÅRL kun tillader en 

nedadgående regulering af restværdien, og at årsagen til regulering af restværdien ikke må skyldes 

generelle prisændringer

, er det kun en mindre betydelig lempelse, at standarden ikke tillader det. 

104

Der er ikke konstateret nogen væsentlige forskelle i oplysningskravene. 

. Standarden kræver derimod i paragraf 17.19, at restværdien revurderes 

og reguleres årligt, hvis der er indikationer på ændringer heri. Restværdien kan reguleres både op og 

ned, og årsagen må gerne være ændringer i det generelle prisniveau. 

Af ovenstående kan det sammenfattes, at standarden har ét punkt, hvor den vil være mere omfatten-

de end de danske regler, hvilket er kravet om indregning af IPO på egenfremstillede aktiver, hvilket 

dog må anses som en mindre betydelig forskel jf. ovenstående betragtninger. Der er altså efter vor 

opfattelse ikke nogen væsentlige forskelle på området materielle anlægsaktiver, men reglerne er 

derimod forenklede i forhold til ÅRL. Nedskrivninger er behandlet særskilt i afsnit 4.24. 

4.15 Immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill 

Reglerne for indregning, måling og oplysning for immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill er 

beskrevet i sektion 18. 

                                                 
103 ÅRL § 40 
104 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 231 
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4.15.1 Definition 

Udover den generelle definition af et aktiv, som er angivet i begrebsrammen, er definitionen på et 

immaterielt anlægsaktiv et ikke monetært aktiv uden fysisk substans, som er identificerbart når: 

• Det kan separeres fra virksomheden (sælges, overdraget, licenseret, udlejet eller byttet), eller 
• Det stammer fra kontraktlige eller andre rettigheder 

Denne definition er i overensstemmelse med de danske regler, som tager udgangspunkt i IAS 38, da 

ÅRL ikke selv indeholder en definition105

4.15.2 Indregning 

. 

Indregningskriterierne følger de generelle indregningskriterier i begrebsrammen, som er i overens-

stemmelse med de danske regler, bortset fra at der er suppleret med et yderligere kriterium i para-

graf 18.4. Her fastslås det under punkt c, at aktivet ikke må være et resultat af omkostninger der er 

afholdt internt i virksomheden på et immaterielt element, og det understreges igen i paragraf 18.14-

18.15106

Dette er en væsentlig forskel fra de danske regler, som betyder, at man efter standarden ikke kan 

indregne udviklingsprojekter i balancen. Alle internt afholdte omkostninger på interne projekter af 

immateriel karakter skal derfor føres som en omkostning i resultatopgørelsen. 

. 

Efter de danske regler er der krav (kun for klasse C-stor og D) om, at aktivere udviklingsomkost-

ninger, hvilket også medfører krav om aktivering af IPO på de internt oparbejdede immaterielle 

anlægsaktiver samt mulighed for at indregne finansieringsomkostninger heri. Standarden er altså på 

dette område mere lempelig end de danske regler, og den gør endvidere afgrænsningen mellem 

forskningsarbejde og udviklingsprojekter samt registreringskravene107

4.15.3 Måling 

 til opgørelse udviklingspro-

jekter irrelevant. 

IFRS for SMEs indeholder samme måleattributter som de danske regler, hvilket er kostpris ved før-

ste indregning og kostpris fratrukket af- og nedskrivninger.  

Alle immaterielle anlægsaktiver skal afskrives over den forventede brugstid, som efter de danske 

regler. Standarden har dog en særregel i paragraf 18.20, om at afskrivningsperioden skal være 10 år, 

hvis et pålideligt estimat over brugstiden ikke kan laves. ÅRL indeholder i modsætning hertil en 

                                                 
105 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 213 
106 Hamade, Ferass og Jensen, Ronnie, Årsregnskabsloven og IFRS for små og mellemstore virksomheder, Kandidataf-
handling 2010, CBS, s. 50 
107 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, kapitel 14.3, s. 215-219 
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øvre grænse på 20 år108 og kræver oplysning med konkret og fyldestgørende begrundelse for af-

skrivningsperioder under 5 år109

4.15.4 Oplysningskrav 

. På dette område er IFRS for SMEs mere enkel, men overordnet set 

må det være de samme antagelser og estimater, der skal gøres efter begge regelsæt, da den forven-

tede brugstid skal estimeres i begge tilfælde. 

Der er ikke konstateret nogen store forskelle i oplysningskravene i de to regelsæt, bortset fra at der 

jf. standarden skal oplyses hvor i resultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen afskrivningerne er 

indregnet, hvilket i den illustrative årsrapport er oplyst i anlægsnoten110

På området immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill er den væsentligste afvigelse til de danske 

regler altså, at man ikke kan aktivere udviklingsomkostninger, hvilket ellers er et krav for klasse C-

stor og D samt en mulighed for klasse B og klasse C-mellem. Forskellen vil altså som udgangs-

punkt ikke påvirke virksomheder i regnskabsklasse B og C-mellem, og afvigelsen kan opfattes som 

en lempelse som beskrevet i afsnit 4.15.2. 

.  

4.16 Virksomhedssammenslutninger og goodwill 

Standardens sektion 19 omhandler virksomhedssammenslutninger og goodwill. I ÅRL er virksom-

hedssammenslutninger behandlet i §§ 121 til 123, mens goodwill er behandlet generelt som en del 

af immaterielle anlægsaktiver i § 43. Bestemmelserne i standarden gælder dog ikke for sammen-

slutning af virksomheder, som er under fælles kontrol, dvs. i samme koncern111

4.16.1 Indregning og måling 

. Her skal man altså 

anvende standardens øvrige regelsæt for de anskaffede aktiver og passiver. 

Reglerne for virksomhedssammenslutning er stort set identiske efter de to regelsæt, og de begge har 

overtagelsesmetoden som den angivne regnskabspraksis. Overtagelsesmetoden i standarden er den 

samme som efter de danske regler112

I ÅRL er der jf. § 121 stk. 2 og 3 mulighed for at anvende sammenlægningsmetoden, hvis nogle 

særlige kriterier er opfyldt, eller hvis der er tale om en koncerninternsammenslutning. Denne meto-

de er meget lempeligere end overtagelsesmetoden, idet der blot sker en sammenlægning af regnska-

berne i de sammensluttede virksomheder uden bl.a. måling af aktiver og passiver til dagsværdi

, da den indeholder samme regler for identifikation af overtager 

og overtagelsestidspunkt samt for opgørelse af kostpris, aktiver, forpligtelser og goodwill. 

113

                                                 
108 ÅRL § 43 stk. 3 

. 

109 ÅRL § 53 stk. 2 nr. 1 punkt c 
110 IFRS for SMEs paragraf 18.27.d 
111 IFRS for SMEs paragraf 19.2.a 
112 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 165-179 
113 ÅRL § 123 
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Dette er i overensstemmelse med IFRS for SMEs, hvor koncerninterne sammenslutninger heller 

ikke skal følge overtagelsesmetoden114

For efterfølgende måling af goodwill henvises der i standarden til reglerne i sektion 18 for efterføl-

gende måling af immaterielle anlægsaktiver. Denne angiver kostpris minus af- og nedskrivninger 

som måleattribut jf. forrige afsnit. 

. 

Den eneste signifikante forskel er bestemmelserne om negativ goodwill, hvor ÅRL kræver indreg-

ning i balancen som en periodeafgrænsningspost, der afskrives i takt med de forhold der ligger til 

grund for denne115. IFRS for SMEs kræver derimod, at negativ goodwill skal indregnes straks i re-

sultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen, hvis en revurdering af de overtagne aktiver og forpligtel-

ser ikke har givet anledning til ændringer116

4.16.2 Oplysningskrav 

. 

På dette område har standarden betydeligt mere specifikke og omfattende oplysningskrav end ÅRL. 

Standarden kræver jf. paragraf 19.25, at der for årets gennemførte virksomhedssammenslutninger 

oplyses følgende: 1) Navne og beskrivelser af de sammensluttede virksomheder, 2) overtagelsesda-

to, 3) % -andel af overtagne stemmer, 4) anskaffelsessummen for overtagelsen (herunder beskrivel-

se af berigtigelsesformen), 5) beløb der på overtagelsesdagen er indregnet som aktiver, passiver og 

eventualforpligtelser og 6) beløb på alt overskydende, der er indregnet i resultat-/ totalindkomstop-

gørelsen, samt i hvilken post de er indregnet. 

ÅRL har hverken til overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden specifikke oplysningskrav 

udover dem, der følger af de generelle krav i § 53 om anvendt regnskabspraksis. Herudover skal 

både regnskabsklasse B, C og D117

Af ovenstående kan det konkluderes, at IFRS for SMEs udover på området negativ goodwill ikke 

afviger betydeligt fra ÅRL mht. til indregning og måling, da overtagelsesmetoden er hovedreglen, 

og de begge har lempelser ved koncerninterne sammenslutninger. Til gengæld har standarden væ-

sentligt større og meget mere specifikke oplysningskrav. 

 oplyse om ændring i aktiviteter og økonomiske forhold i ledel-

sesberetningen, men der er altså ikke specifikke krav til hvad oplysningerne skal indeholde, så læn-

ge begrebsrammens krav er opfyldt. 

                                                 
114 IFRS for SMEs paragraf 19.2.a 
115 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 175 
116 IFRS for SMEs paragraf 19.24 
117 Regnskabsklasse B – ÅRL § 77 og regnskabsklasse C og D – ÅRL § 99 
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4.17 Leasing 

Leasing er behandlet i standardens sektion 20, og omfatter både finansiel og operationel leasing 

samt sale-and-lease-back-transaktioner. Afsnittet indeholder også regler for indregning og måling 

hos leasinggiver, men dette område vil ikke blive gennemgået nedenfor, da det vurderes irrelevant 

for formålet med dette kapitel pga. det relativt få antal virksomheder, som må antages at være i rol-

len som leasinggiver. 

4.17.1 Klassifikation, indregning og måling af leasingaftaler 

Da ÅRL ikke indeholder specifikke regler om leasing udover de generelle indregnings og målings-

kriterier for aktiver og forpligtelser, henvises der derfor i lovbemærkningerne til anvendelse af IAS 

17 som fortolkningsbidrag118

Der er således både de samme kriterier til klassifikation af leasingaftaler og til indregning og må-

ling, hvorfor det ikke vil blive gennemgået nærmere i dette afsnit. Der er dog én væsentlig forskel 

mellem ÅRL og standarden, idet regnskabsklasse B i ÅRL § 33 stk. 1 fritages fra kravet om indreg-

ning af finansielle leasingaktiver i balancen

. Konsekvenserne af dette, er at reglerne for behandlingen af operatio-

nelle og finansielle leasingaftaler i Danmark stort set er de samme som reglerne i sektion 20. 

119

4.17.2 Oplysningskrav 

. Det er dermed kun regnskabsklasse C og D, der skal 

indregne finansielle leasingaktiver, og da der i IFRS for SMEs ikke er differentieret mellem regn-

skabsklasser, vil standarden derfor være mere omfattende for virksomheder i regnskabsklasse B på 

dette område. 

Hvor der ikke er mange væsentlige forskelle i indregning og måling, er der derimod lidt større for-

skelle i oplysningskravene i de to regelsæt. I standardens paragraf 20.13 c og 20.16 c kræves der 

både for operationel og finansiel leasing følgende: 1) En generel beskrivelse af væsentlige leasing-

aftaler inklusive information om lejeforpligtelser, 2) fornyelses- eller købsoptioner, 3) optrapnings-

klausuler, 4) genudlejning og 5) begrænsninger som følge af leasingarrangementer. 

Dette er større krav end efter de danske regler, der som udgangspunkt kun kræver oplysning om den 

regnskabsmæssige værdi af indregnede finansielt leasede aktiver samt de generelle oplysningskrav 

til gældsforpligtelser mht. specifikation af kortfristet, langfristet og forpligtelser, der forfalder sene-

re end 5 år120

For operationelle leasingaftaler kræves det paragraf 20.16, at der oplyses om leasingforpligtelsens 

fordeling på kortfristet, langfristet og forpligtelser, der forfalder senere end 5 år, samt at det beløb 

.  

                                                 
118 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 502. 
119 Der er dog krav om indregning af finansielle leasingaktiver, hvis årsrapporten ellers ikke er retvisende jf. ÅRL § 11 
120 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 511-514 samt ÅRL § 60 
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der i året er indregnet i resultatopgørelsen oplyses særskilt. Standardens oplysningskrav er illustre-

ret i note 20 og 21 i den illustrative årsrapport, hvoraf omfanget tydeligt fremgår121

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at IFRS for SMEs ikke adskiller sig meget fra 

de danske regler på definition, indregning og måling, men at standarden til gengæld har flere oplys-

ningskrav og vil kræve indregning af finansielle leasingaktiver for regnskabsklasse B. 

.  

4.18 Hensatte forpligtelser og eventualposter 

Standardens sektion 21 omhandler de generelle regler for hensatte forpligtelser (ÅRLs § 47), even-

tualaktiver og –forpligtelser, der efter begge regelsæt kan defineres som aktiver eller forpligtelser, 

der er uvisse mht. størrelse og forfaldstidspunkt. Hensatte forpligtelser indregnes, hvorimod even-

tualposter oplyses i note.122

Undtaget fra disse generelle regler, er dog leasingforpligtelser, som behandles efter særskilte regler 

som beskrevet i afsnit 4.17 ovenfor, samt entreprisekontrakter (indtægter), medarbejderforpligtelser 

og indkomstskatter, som gennemgås i senere. 

  

4.18.1 Indregning og måling 

Der er ingen forskelle mellem ÅRL og IFRS for SMEs i indregningskriterierne for hensatte forplig-

telser og kriterier for oplysning af eventualposter. Standardens paragraf 21.4 samt 21.12-21.13 

stemmer overens med det beslutningstræ vi kender efter årsregnskabsloven.123

Hensatte forpligtelser måles efter begge regelsæt til en estimeret kostpris, der typisk svarer til netto-

realisationsværdien. Dvs. fremtidige ikke-diskonterede pengestrømme. Efter standarden er det dog 

et krav, at indregne til dagsværdi, såfremt rentehensynet er væsentlig. I ÅRL er dette blot et frivil-

ligt valg.

 

124

Som følge af de små forskelle kan det konkluderes, at indregning og måling af hensatte forpligtelser 

ikke giver anledning til yderligere diskussion i vores vurdering af standarden.  

 Der vil dog ikke være den store forskel, da rentehensynet bør indregnes såfremt det er 

væsentligt for det retvisende billede.  

4.18.2 Oplysningskrav125

I henhold til ÅRL § 91 skal regnskabsklasse C og D i note til hensatte forpligtelser give forklaring 

af indregnede forpligtelser, medmindre det anses for uvæsentligt. Forklaringen omfatter typisk en 

 

                                                 
121 IASB, Illustrative Financial Statements, IFRS for SMEs, IASC Foundation Publications Department, 2009, London 
s. 20-21 
122 ÅRL bilag 1 C 
123 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 362 
124 ÅRL § 47 stk. 2 
125 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 375-376 
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beskrivelse af situationen eller forholdet samt de eventuelle usikkerheder, der er ved opgørelsen. 

Standarden kræver ligeledes en beskrivelse af hensatte forpligtelser, dog med krav om specifikke 

oplysninger, herunder usikkerhed, forpligtelsens art, forventede forfaldstidspunkter og beløb samt 

beløb på forventede refusioner fra tredjemand indregnet særskilt som aktiv. Derudover er der i stan-

dardens paragraf 21.14 indarbejdet et ret omfattende krav om opgørelse af hensatte forpligtelser, der 

udviser alle årets bevægelser, herunder tilgang og regulering af eventuel dagsværdi samt betalte og 

tilbageførte forpligtelser. 

Efter ÅRL har hensatte forpligtelser sin egen romertalspost, og derfor er forpligtelserne ikke opdelt 

i kort- og langfristet, som det er tilfældet efter IFRS for SMEs, hvilket dog skal oplyses i noterne jf. 

§ 26 stk. 3.  

For eventualposter skal der efter standardens paragraf 21.15-21.16 gives en kort beskrivelse af akti-

vets eller forpligtelsens art samt estimeret beløb og regnskabsmæssige effekt hvis forholdet blev 

indregnet efter principperne for hensatte forpligtelser. Dette gælder dog kun når det kan estimeres 

uden brug af uforholdsmæssige store ressourcer. 

Dette er ligeledes et krav i ÅRL jf. § 64, hvor kravet om oplysning af eventualaktiver og arrange-

menter, der medfører ikke-indregnede aktiver, dog kun gælder for regnskabsklasse C-stor og D jf. 

§§ 90b og 94a.  

Ovennævnte oplysningskrav kan dog efter begge regelsæt undlades, hvis det vil forringe virksom-

hedens position. 

Endeligt kan det konkluderes, at der er flere oplysningskrav til hensatte forpligtelser efter IFRS for 

SMEs, hvor den specificerende note for hensatte forpligtelser kan blive omfattende. For eventual-

poster, kan det konkluderes, at ÅRL har de samme oplysningskrav, hvis man ser bort fra lovens 

differentierede regulering på regnskabsklasser.  

4.19 Forpligtelser og egenkapital 

I standardens sektion 22 findes de generelle regler om klassifikation af finansielle instrumenter, som 

enten forpligtelser eller egenkapital.  

Standarden nævner i paragraf 22.3 begrebsrammens definition af egenkapital, der svarer til 

ÅRLs126

                                                 
126 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2008, 1. udgave, s. 196 

, men den oplister på baggrund heraf en masse flere kriterier for klassifikation som forplig-

telse eller egenkapital, hvor der kan være forskelle i forhold til ÅRL. Kriterierne bestemmer at dét, 

der er afgørende for klassifikationen, er indholdet i den gældende kontrakt. Kontrakter hvor udste-
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deren er forpligtet til at indløse instrumentet mod likvider eller andre finansielle aktiver, anses som 

en forpligtelse. Egenkapitalinstrumenter, der skal klassificeres som egenkapital, er derimod rets-

mæssigt underordnede i forhold til øvrige klasser af finansielle instrumenter, og de kan kun indløses 

i forbindelse med ubestemt fremtidig hændelse som likvidation, opkøb m.v.  

Sektionen omfatter derudover præsentationen af følgende elementer, hvor der i de fleste er konstate-

ret forskelle i forhold til ÅRL127

• Udstedelse af aktier eller andre egenkapitalinstrumenter (optioner, warrants m.v.) 

: 

• Udstedelse af aktier og aktiesplit 

• Konvertibel gæld eller lignende sammensatte instrumenter, hvor der kan være tale om en 

kombination af egenkapital og forpligtelse (evt. afledt finansielt instrument) 

• Egne aktier 

• Transaktioner med ejerne, herunder udbytte 

• Minoriteter i modervirksomheders og dattervirksomheders regnskab 

Det anses dog ikke relevant for vores vurdering, at sammenholde standarden yderligere på dette 

område, da det antageligt vil være tale om særtilfælde for små og mellemstore virksomheder. End-

videre er eventuelle forskelle imellem regelsættene hovedsageligt kun et spørgsmål om præsentati-

on og ikke omfanget af kravene til indregning og måling samt yderligere oplysningskrav. 

4.20 Indtægter 

IFRS for SMEs sektion 23 omhandler indtægter, og indeholder bl.a. følgende elementer: afgræns-

ning af området, måling af indtægter under forskellige forhold, identifikation af omsætning bestå-

ende af flere elementer, indregning af varesalg, leverede tjenesteydelser, entreprisekontrakter samt 

renter, royalty og udbytter. Herudover indeholder standarden et appendix til sektion 23, som inde-

holder vejledende eksempler. 

4.20.1 Definition, indregning og måling 

ÅRL indeholder ikke særskilte regler om omsætning udover, at der i § 49 er en regel om indregning 

i takt med indtjening, og i bilag 1C er en definition af indtægter og nettoomsætning, hvilket er i 

overensstemmelse med standardens regler jf. begrebsrammen samt paragraf 23.1-23.4. ÅRL supple-

res af IAS 18 som fortolkningsbidrag til løsning af mere specifikke indregningskriterier for omsæt-

ning, hvilket medfører, at standardens regler for indregning og måling i det væsentligste er identiske 

med de danske regler128

                                                 
127 Deloitte, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, Deloitte, 2009, IAS 32 

. 

128 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 252-253 
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Standarden indeholder krav om, at entreprisekontrakter og levering af tjenesteydelser måles efter 

produktionsmetoden (percentage of completion method)129, men i ÅRL er regnskabsklasse B direk-

te fritaget for at indregne entreprisekontrakter130

4.20.2 Oplysningskrav 

 efter produktionsmetoden i henhold til § 49, dog 

under forudsætning af at det retvisende billede bevares. Det vil derfor være en yderligere byrde for 

disse virksomheder, hvis de skal aflægge regnskab efter IFRS for SMEs, idet opgørelse efter pro-

duktionsmetoden stiller større krav til virksomhedens registreringsgrundlag og estimater. 

Hvor standarden kun indeholder krav i overensstemmelse med de danske regler131 om oplysning af 

anvendt regnskabspraksis herunder anvendte metoder til at opgøre færdiggørelsesgrad, er der nogle 

yderligere krav i ÅRL, som ikke findes i standarden. Et væsentligt af disse krav består i oplysning 

af nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder132

Det kan således konkluderes, at standarden på trods af sit relativt store omfang på dette område ikke 

afviger væsentligt fra ÅRL mht. definition, indregning eller måling. ÅRL er dog mere lempelig for 

virksomheder i regnskabsklasse B pga. undtagelsen til produktionsmetoden for entreprisekontrakter.  

. 

4.21 Offentlige tilskud 

Der er både efter de danske regler og standarden særlige regler for den regnskabsmæssige behand-

ling af offentlige tilskud. Der er i selve lovteksten ikke indarbejdet nogen bestemmelser, rettet spe-

cifikt mod offentlige tilskud, hvorfor reglerne følger IAS 20 (1994)133

Definitionen på offentlige tilskud er ens i de to regelsæt. Ligeledes skal der efter begge regelsæt 

indregnes efter begrebsrammens generelle indtægtskriterier, hvilket betyder at indregning skal ske 

når tilskuddet anes for indtjent, hvilket typisk er når bestemte betingelser er opfyldt. En betingelse 

er ofte at tilskuddet skal gå til dækning af specifikke omkostninger eller investeringer. Efter ÅRL er 

der krav om periodisering således at tilskud og omkostninger eller investeringer matches, hvilket 

kan tolkes, at falde ind under det generelle indregningskriterie for indtægter. Hvis tilskuddet er 

modtaget før betingelserne er opfyldt skal tilskuddet således efter begge regelsæt indregnes som 

forpligtelse.

. Standardens sektion 24 in-

deholder en definition af offentlige tilskud, samt regler for indregning, måling og oplysningskrav. 

134

                                                 
129 IFRS for SMEs paragraf 23.14-23.21 

 

130 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 439. 
131 ÅRL § 53 
132 Gælder for regnskabsklasse C-stor og D, ÅRL § 96 
133 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 451 
134 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 451-453 
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Mht. oplysningskrav fremgår, der ikke nogen konkrete af den kommenterede ÅRL. Dog er der med 

lidt uvished135

I standardens paragraf 24.6 er der derimod udtrykt specifikke krav om oplysning af indregnede til-

skuds art og beløb, samt yderligere oplysning om ikke-indregnede tilskud som følge af manglende 

opfyldelse af betingelserne herfor. Endvidere skal der angives oplysninger om andre former for støt-

te, f.eks. gratis rådgivning eller fordelagtige lån til udviklingsvirksomheder

, fortolket et krav om synlig præsentation af tilskuddet som særskilt indtægt i resul-

tatopgørelsen eller i noter, selvom tilskuddet vises efter nettometoden når det går til dækning af 

omkostninger og investeringer.  

136

Det kan således konkluderes, at området behandles ens efter begge regelsæt, men at der er yderlige-

re oplysningskrav i IFRS for SMEs. 

. 

4.22 Låneomkostninger 

I standardens sektion 25 angives meget kortfattet nogle regler for regnskabsmæssig behandling af 

låneomkostninger. Generelt skal låneomkostninger efter begge regelsæt indregnes i resultatopgørel-

sen, når de afholdes. Dog gælder det i begge regelsæt, at forskellen mellem hovedstol og provenu 

ved optagelse af lån skal amortiseres, idet primære finansielle instrumenter skal indregnes til amor-

tiseret kostpris jf. afsnit 4.9.3 ovenfor. Efter ÅRL er det muligt at aktivere visse låneomkostninger, 

da man kan vælge at indregne omkostningerne i kostprisen på både anlægs- og omsætningsaktiver 

jf. §§ 40 og 44, hvilket ikke er en mulighed efter standarden. Oplysningskravene er også ensartede, 

da der skal oplyses om samtlige indregnede låneomkostninger inkl. andre finansielle omkostninger. 

Dette vil efter begge regelsæt fremgå af resultatopgørelsen, dog ikke efter ÅRL hvis man har valgt 

at benytte sig af mulighed i §§ 40 og 44, hvilket vil medføre krav om tillægsoplysning jf. § 59. 

4.23 Aktiebaseret vederlæggelse 

IFRS for SME indeholder i sektion 26 krav til indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse, 

der omfatter både kontantbaserede og egenkapitalbaserede ordninger som vederlæggelse til ansatte 

og leverandører. 

4.23.1 Definition, indregning og måling 

Årsregnskabsloven indeholder i modsætning til standarden ikke konkrete bestemmelser for indreg-

ning og måling af aktiebaseret vederlæggelse, hvorfor sådanne ordninger skal indregnes efter lovens 

generelle bestemmelser, og yderligere vejledning kan man finde i IFRS 2137

                                                 
135 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 455 

. 

136 IFRS for SMEs paragraf 24.7 
137 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 473. 
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4.23.1.2 Egenkapitalbaserede ordninger 

ÅRL stiller ikke krav til indregning af egenkapitalbaserede ordninger, men kræver i § 98b, at der 

oplyses om omfanget af den aktiebaserede vederlæggelse. Regnskabsklasse B er fritaget fra disse 

oplysningskrav138

Modsat ÅRL kræver standarden, at egenkapitalbaserede ordninger indregnes løbende i resultatop-

gørelsen og i egenkapitalen, og når den endelige afregning sker, indregnes den på egenkapitalen. 

Efter ÅRL skal den egenkapitalbaserede ordning først indregnes (på egenkapitalen), når den endeli-

ge afregning sker

, da det kun er regnskabsklasse C der er omfattet af ÅRL § 98b, medmindre det 

strider mod det retvisende billede. 

139

4.23.1.3 Kontantbaserede ordninger 

. 

Hvis der er tale om kontantbaseret vederlæggelse opstår der en forpligtelse, som skal indregnes ef-

ter de almindelige regler i ÅRL, og kontantbaseret vederlæggelse skal behandles ens efter ÅRL og 

IFRS for SMEs140

4.23.2 Oplysningskrav 

. Dvs. at den løbende indregning sker mellem resultatopgørelse og forpligtelser, 

og den endelige afregning indregnes på egenkapital med udligning af forpligtelser. 

IFRS for SMEs indeholder i paragraf 26.18-26.23 meget detaljerede oplysningskrav om aktiebase-

ret vederlæggelse, men ÅRL indeholder til gengæld ikke nogen særlige krav om, hvad der skal op-

lyses om. Til vejledning kan man søge inspiration i regnskabsvejledning 20141

Det kan dermed konstateres, at den grundlæggende forskel mellem de to regelsæt er, at standarden 

kræver løbende indregning, hvilket betyder, at der løbende skal foretages værdiansættelse af aktier-

ne og aktieoptionerne til dagsværdi. Det vil altså være en yderligere byrde for virksomheder i regn-

skabsklasse B og C, hvis de skal følge reglerne i IFRS for SMEs. Hvor de før blot skulle give note-

oplysninger med angivelse af markedsværdien

, og den angiver nogle 

mere konkrete forhold, der bør oplyses, men umiddelbart er de ikke nær så detaljerede som standar-

dens krav. 

142

                                                 
138 Hamade, Ferass og Jensen, Ronnie, Årsregnskabsloven og IFRS for små og mellemstore virksomheder, Kandidataf-
handling 2010, CBS, s. 57 

, skal de nu værdiansætte og indregne ordningerne 

løbende samt give omfattende oplysninger herom.  

139 Hamade, Ferass og Jensen, Ronnie, Årsregnskabsloven og IFRS for små og mellemstore virksomheder, Kandidataf-
handling 2010, CBS, s. 61 
140 Hamade, Ferass og Jensen, Ronnie, Årsregnskabsloven og IFRS for små og mellemstore virksomheder, Kandidataf-
handling 2010, CBS, s. 58 
141 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 353 
142 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 353 
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For regnskabsklasse B, er det særligt en yderligere byrde, da de går fra ikke at skulle oplyse noget 

(dog stadig krav om et retvisende billede), til at skulle indregne ordningerne løbende. Man kan dog 

diskutere, hvor mange virksomheder i regnskabsklasse B, der overhovedet gør brug af aktiebaserede 

vederlæggelser. Det må antages at være et begrænset antal, og dem der gør har formentlig de nød-

vendige kompetencer til at løse indregnings- og målingsproblematikken. 

4.24 Nedskrivning af aktiver 

I standardens sektion 27 og årsregnskabslovens § 42 nævnes kravet om nedskrivning af aktiver, der 

ikke løbende reguleres til dagsværdi, når den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindings-

værdien. I regnskabshåndbøgerne for ÅRL er nedskrivningsreglerne for anlægsaktiver beskrevet i et 

særskilt kapitel, hvilket også er tilfældet i IAS 36143

Sektionen ”Impairment of Assest” er delt op i fire afsnit 1) nedskrivning af varebeholdninger, 2) 

nedskrivning af øvrige aktiver, 3) yderligere krav til nedskrivning af goodwill, samt 4) oplysnings-

krav. 

.  Derimod omfatter standardens sektion 27 ned-

skrivningsreglerne for aktiver generelt, med undtagelse af udskudt skat, medarbejder forpligtelser, 

finansielle aktiver bortset fra kapitalandele, investeringsejendomme målt til dagsværdi og biologi-

ske aktiver. For disse undtagne områder er der særskilte regler i hver deres sektion, som er beskre-

vet ovenfor eller beskrives i det senere. Reglerne for nedskrivning af aktiver omfatter således de 

immaterielle og materielle anlægsaktiver, kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventu-

res målt til kostpris samt varelager. 

Varelageret skal ifølge paragraf 27.2 nedskrives til salgspris med fradrag af færdiggørelses- og 

salgsomkostninger, dvs. nettorealisationsværdi (ingen tilbagediskontering), såfremt denne er lavere 

end den bogførte. Nedskrivningstesten skal foretages årligt ved hver statusdag. Hvis det ikke er mu-

ligt, at foretage nedskrivningstesten varenummer for varenummer, tillades det at gruppere lignende 

varenumre, med ensartede karakteristika, der sælges på samme marked, med henblik på at vurdere 

en eventuel værdiforringelse. Nedskrivningsreglerne, herunder kravet om årlig vurdering, stemmer 

således overens med ÅRLs § 46 stk. 2 og fortolkningsbidrag.144

For andre aktiver end varelager gælder det, at der skal nedskrives til genindvindingsværdi såfremt 

denne er lavere end den bogførte.

 

145

                                                 
143 Deloitte, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, Deloitte, 2009, IAS 36 s. 195 

 Ofte kendes genindvindingsværdien for disse aktiver ikke, som 

det derimod normalt er tilfældet med nettorealisationsværdien for varer på et varelager. Genindvin-

dingsværdien er derfor en estimeret værdi, der betegnes som den højeste værdi af estimeret kapital-

144 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 322 
145 IFRS for SMEs paragraf 27.5 
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værdi eller salgsværdi. Dermed kan det være meget krævende at estimere genindvindingsværdien 

hvert år, hvorfor det kun er et krav når der indikation på værdiforringelse. Hvis der er indikation på 

værdiforringelse er det også et krav, at aktivets levetid, herunder afskrivninger og eventuel scrap-

værdi skal revurderes. Dette gælder også selvom, genindvindingsværdien ikke er lavere end bogfør-

te værdi. I standarden er listet nogle eksempler på faktorer, der kan indikere værdiforringelse, der 

som minimum skal vurderes ved hver balancedag. I tilfælde hvor genindvindingsværdien i sagens 

natur ikke er mulig at estimere for et enkelt aktiv, skal den opgøres for tilhørende cash-generating-

unit (CGU). Med dette taget i betragtning kan nedskrivningsreglerne for øvrige aktiver end varela-

ger konstateres, at være helt de samme som ÅRLs § 42 og fortolkningsbidraget IAS 38 (1998).146

I standarden er der i paragraf 27.24-27.31 er der indarbejdet et yderligere krav til nedskrivning af 

goodwill i forhold til de generelle regler ovenfor. Da goodwill ikke er et individuelt aktiv, der kan 

sælges eller generere pengestrømme, kan værdien ikke måles individuelt. Goodwill er afledt af må-

lingen af et eller flere andre aktiver (CGU). Nedskrives et enkelt aktiv eller et CGU, skal det vurde-

res om indregnet goodwill er tilknyttet til aktivet, da man i så fald skal nedskrive på goodwillen 

først, og ligeledes skal der ved tilbageførsel af nedskrivninger på andre aktiver først tilbageføres 

goodwill. Dette kan ikke anses for værende yderligere krav, men blot en procedure for hvordan 

goodwill skal behandles ved nedskrivning af aktiver. Proceduren er helt ens med den efter årsregn-

skabsloven

 

147

Der er altså ingen nævneværdige forskelle ved nedskrivning af aktiver mellem standarden og ÅRL. 

Standarden er blot mere specifik.  

. 

4.24.1 Oplysningskrav 

Ifølge standarden er der krav om at størrelsen af årets nedskrivninger og tilbageførsler heraf skal 

oplyses i årsregnskabet for hver enkelt aktivklasse. Endvidere skal det oplyses hvor i regnskabet 

nedskrivningen er indregnet, herunder hvilken regnskabspost i resultatopgørelsen eller totalind-

komstopgørelsen. 

Dette skal ses som yderligere krav set i forhold til ÅRL, der for anlægsaktiver i B-virksomheder 

kun kræver oplysning om forskellen mellem nedskreven værdi og værdien før nedskrivning.148 For 

C-virksomheder er der krav om, at samtlige bevægelser på anlægsaktiver skal oplyses149

                                                 
146 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 324-331 

, hvilket 

efter vores erfaring dog normalt også bliver tilvalgt af B-virksomheder. Mht. omsætningsaktiver, 

herunder varebeholdninger, skal der derimod kun oplyses årets nedskrivning, såfremt nedskrivnin-

147 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 331 
148 ÅRL § 58 nr. 1 
149 ÅRL § 88 
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gen overstiger normale nedskrivninger,150

Det må konkluderes, at der er enkelte flere krav om oplysning af indregnede nedskrivninger efter 

standarden. Dette gælder særligt mht. nedskrivninger på omsætningsaktiver og for B-virksomheder 

mht. nedskrivninger på anlægsaktiver. Kravene anses dog ikke at være byrdeforøgende. 

 hvilket må betyde, at nedskrivningerne har væsentlig 

indflydelse på regnskabsbrugers bedømmelse. 

4.25 Medarbejderforpligtelser 

Sektion 28 om medarbejderforpligtelser (employee benefits) indeholder nogle forholdsvis omfat-

tende bestemmelser for indregning, måling og især oplysning om medarbejderforpligtelser. Sektio-

nen omfatter kortfristede og langfristede medarbejderforpligtelser samt fratrædelsesforpligtelser. De 

langfristede medarbejderforpligtelser kan opdeles i ydelsesbaserede pensionsordninger og andre 

langfristede medarbejderforpligtelser. 

Bestemmelserne for de ydelsesbaserede pensionsordninger er meget omfattende og indeholder også 

meget detaljerede oplysningskrav i paragraf 28.41. De ydelsesbaserede pensionsordninger er yderst 

sjældne i Danmark, idet pensioner i ansættelsesforhold skal afdækkes i et godkendt forsikrings- 

eller pensionsselskab jf. lov om firmapensionskasser § 1151

4.25.1 Indregning og måling 

. Det betyder, at langt størstedelen af 

pensionsordningerne i de danske virksomheder, og antageligt især i SMEerne, er bidragsbaserede, 

hvorfor de ydelsesbaserede ikke anses for relevante i forhold til den senere vurdering af standarden. 

ÅRL indeholder ikke specifikke bestemmelser om medarbejderforpligtelser, og der skal derfor tages 

udgangspunkt i begrebsrammens generelle bestemmelser for forpligtelser. Som fortolkningsbidrag 

til mere konkrete bestemmelser for indregning og måling kan IAS 19 (2000) anvendes152

4.25.1.1 Kortfristede medarbejderforpligtelser 

. Dette 

medfører, at bestemmelserne i ÅRL og IFRS for SMEs næsten er identiske, jf. nedenfor. 

Medarbejderforpligtelsen skal jf. paragraf 28.3 indregnes som en forpligtelse med fradrag udbetalte 

beløb enten direkte til medarbejderen eller til en fond/pensions- eller forsikringsselskab. Betalinger, 

der er større end forpligtelsen, er udtryk for en forudbetaling og indregnes dermed som et aktiv i 

balancen, på betingelse af at beløbet vil reducere fremtidige betalinger eller fremtidig refusion. For-

pligtelsen skal indregnes som en udgift i resultatopgørelsen, medmindre den kan aktiveres i over-

                                                 
150 ÅRL § 58 nr. 3 
151 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 463 
152 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 457 
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ensstemmelse med standardens øvrige sektioner (f.eks. inkl. i IPO på varelager). Bestemmelserne er 

de samme som de danske153

4.25.1.2 Langfristede medarbejderforpligtelser 

.  

Andre langfristede medarbejderforpligtelser omfatter forskellige ydelser, som virksomheden har en 

faktisk eller retlig forpligtelse til at betale, og der er i paragraf 28.29 oplistet nogle forskellige ek-

sempler. Målingen af andre langfristede medarbejderforpligtelser skal ske til nutidsværdien af pen-

sionsforpligtelsen fratrukket dagsværdien af pensionsordningens aktiver, hvis der er nogle. Dette er 

i overensstemmelse med de danske regler154

En anden mindre forskel er at medarbejderforpligtelser efter ÅRL indregnes som hensatte forplig-

telser, og som hovedregel skal måles til nettorealisationsværdi, hvorfor standardens krav om nutids-

værdi er lidt strengere. Hvis forpligtelserne forfalder langt ud i fremtiden bør man dog efter ÅRL 

også anvende nutidsværdi

, men der er dog den forskel, at ændringen i forpligtel-

sen valgfrit kan indregnes i enten totalindkomsten eller i resultatopgørelse efter paragraf 28.23. 

ÅRL tillader ikke indregning i egenkapitalen af sådanne poster jf. § 49 stk. 2 modsætningsvist. 

155

4.25.2 Oplysningskrav 

. 

Hvor der i ÅRL kræves specifikation af personaleomkostninger og pensionsforpligtelser156 samt, 

for klasse C og D, en forklaring af hensatte forpligtelser jf. afsnit 4.18.2, kræves der i standarden 

mere specifikke oplysninger. Disse oplysninger omfatter bl.a. en beskrivelse af ydelsens karakter og 

omfanget af anvendelsen af fonde for hver kategori af medarbejderforpligtelser157

Det kan altså konkluderes, at IFRS for SMEs især for regnskabsklasse B har flere og mere detalje-

rede oplysningskrav, og at den generelt har lidt strengere krav til måling af langfristede medarbej-

derforpligtelser. Det er ikke væsentligt store forskelle, men det bidrager samlet set til opfattelsen af 

en mere omfattende standard end de nuværende danske regler. 

. 

4.26 Indkomstskat 

Standardens sektion 29 indeholder de regnskabsmæssige regler for indkomstskat, herunder indreg-

ning og måling samt oplysningskrav og præsentation af aktuel og udskudt skat. 

                                                 
153 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 457 
154 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 226 
155 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 226 
156 ÅRL §§ 98a og 98b 
157 IFRS for SMEs paragraf 28.40-28.44 
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Definitionen på aktuel og udskudt skat, der fremgår af standarden, er den samme som den efter 

ÅRL fortolkede definition.158

4.26.1 Indregning og måling  

 

Efter begge regelsæt skal årets aktuelle skat, udskudt skat og reguleringer til tidligere års aktuelle 

skat indregnes i resultatopgørelsen, medmindre skatten kan henføres til bevægelser i egenkapitalen 

(anden totalindkomst).159

For udskudt skat gælder det for begge regelsæt, at udskudt skat måles som skatten af alle de midler-

tidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og passiver, når det 

forventes, at forskellen vil øge eller reducere den fremtidige skattepligtige indkomst.

 Skatten måles til de gældende skatteregler, herunder skatteprocent. Ud-

skudt skat måles til en eventuelt fremtidigt gældende skatteprocent, der er vedtaget på balanceda-

gen.  

160 Udskudt 

skatteaktiv eller -forpligtelse skal måles til nettorealisationsværdi161, dog er det efter ÅRL tilladt, at 

måle til dagsværdi162

Det må på baggrund heraf konkluderes, at der er ikke er nogle nævneværdige forskelle mellem de to 

regelsæt angående indregning og måling af indkomstskat. 

. Balanceposten skal således nedskrives til nettorealisationsværdi i det omfang, 

det ikke kan forventes realiseret enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved an-

vendelse i fremtidige skattemæssige overskud. 

4.26.2 Præsentation og oplysningskrav 

For begge regelsæt gælder endvidere de samme regler mht. præsentation, herunder at skyldig eller 

tilgodehavende aktuel skat samt udskudt skat skal præsenteres særskilt i balancen og at skatteakti-

ver og –forpligtelser under visse forudsætninger kan modregnes og vises netto. 

Efter ÅRL skal udskudt skat præsenteres under romertalsposten hensatte forpligtelser og udskudt 

skatteaktiv som omsætningsaktiv under tilgodehavender, da udskudt skat ikke anses at opfylde de-

finitionen på anlægsaktiv.163

                                                 
158 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 378 

 Ifølge standardens paragraf 29.28 skal udskudt skatteaktiv eller –

forpligtelse derimod hhv. indregnes som anlægsaktiv eller langfristet gæld, hvilket skyldes dens 

mere tidsmæssige definition af kort- og langfristede aktiver og forpligtelser.  

159 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 490 
160 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 378 
161 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 266 

162 ÅRL § 47 stk. 2 
163 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 384 
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Som oplysningskrav skal kun klasse C- og D-virksomheder jf. ÅRLs § 91 give forklaring til ind-

regnede hensatte forpligtelser samt (som nævnt i afsnit 4.18.2) jf. § 90 b oplyse om ikke-indregnet 

udskudt skatteaktiv, som følge af at indregningskriterierne ikke er opfyldt. 

Yderligere oplysningskrav på området står ikke udtrykt eksplicit i loven, hvorfor rammerne kan 

søges udfyldt i fortolkningsbidraget IAS 12 (2000), såfremt det er relevant.164

I praksis specificeres årets skat med de bevægelser, der indgår i linjeposten og der oplyses om hvil-

ke regnskabsposter udskudt skat omfatter samt om eventuelle begrænsninger for anvendelse af ikke-

indregnede skatteaktiver.  

 

I standardens paragraf 29.30 og 29.31 er oplysningskravene derimod detailreguleret, hvilket bety-

der, at regnskabsaflægger pålægges nogle yderligere minimumskrav. Dette er f.eks. oplysning om 

følgende: 

• summen af aktuel og udskudt skat indregnet i anden totalindkomst  

• forklaring af væsentlige forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattepligtige indkomst 

• specifikation af indregnede udskudt skat, herunder præsentation af de enkelte forskelsbeløb 

og ændringer heri samt eventuelle nedskrivninger 

 
De ovenstående oplysningskrav er altså de eneste nævneværdige forskelle mellem standarden og de 

gældende danske bestemmelser. 

4.27 Omregning af fremmed valuta 

IFRS for SMEs sektion 30 indeholder bestemmelserne for omregning af fremmed valuta. Bestem-

melserne omfatter: Fastsættelse af den funktionelle valuta, rapportering af transaktioner i fremmed 

valuta, nettoinvesteringer i en udenlandsk aktivitet, ændring i funktionel valuta, omregning til præ-

sentationsvalutaen og omregning af en udenlandsk aktivitet til investorens præsentationsvaluta.  

Bestemmelserne for hvilke valutakurser der skal bruges ved omregningen, og om der skal indregnes 

hhv. i egenkapitalen eller resultatopgørelsen er fuldkommen identiske med reglerne i ÅRL § 39 stk. 

1 og 2165

                                                 
164 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 384 

. I standarden bruges der nogle mere konkrete formuleringer, hvor ÅRL er mere implicit. 

F.eks. svarer ÅRLs § 39 stk. 2 ” Er en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed va-

luta, ikke løbende indregnet i virksomhedens pengestrømme…” til standardens afsnit ”Translation 

to the presentation currency”. Dette afsnit beskriver hvordan andre enheder i en koncern, som har 

165 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 180-189 
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forskellige funktionelle valutaer, skal omregne til en anden præsentationsvaluta. De andre enheder 

er det samme som en aktivitet, der ikke løbende er indregnet i virksomhedens pengestrømme. 

Mht. oplysningskrav kræves det i paragraf 30.24 og 30.25, at alle valutakursdifferencer, der er ind-

regnet i resultatopgørelsen eller egenkapitalen, oplyses særskilt med angivelse af beløb.  Endvidere 

kræves det oplyst, hvis præsentationsvalutaen ikke er den samme som den funktionelle valuta jf. 

paragraf 30.26. Disse krav er noget mere omfattende end de grundlæggende krav i ÅRL, som kun 

kræver oplysning, hvis regnskabsvalutaen er en anden end DKK eller EUR166, samt oplysning af 

egenkapitalbevægelser167

Der således ikke nogen væsentlige forskelle mellem bestemmelserne for omregning af fremmed 

valuta, men der er til gengæld lidt mere detaljerede oplysningskrav. 

. 

4.28 Hyperinflation 

IFRS for SMEs sektion 31 har særlige regler for justering af regnskaber for hyperinflation, men da 

Danmark i over 25 år har haft en inflationsrate på mellem 1,3 og 4,7 % 168

4.29 Begivenheder efter balancedagen 

, er dette emne ikke rele-

vant for den senere vurdering af standarden. 

Jf. ÅRLs § 99 nr. 5 og standardens sektion 32 er selskaber påkrævet at oplyse om betydningsfulde 

hændelser, der forekommer mellem balancedagen og tidspunktet, hvor regnskabet godkendes. Både 

gunstige og ugunstige hændelser skal oplyses. Der kan være tale om såkaldte regulerende begiven-

heder, der vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen, eller ikke-regulerende begivenheder, 

der vedrører forhold, der først er opstået efter balancedagen. Definitionen i regelsættene er hermed 

identiske. 

I loven er der ikke udover oplysningskravet til ledelsesberetningen i § 99 nr. 5, angivet regler på 

området, hvorfor IAS 10 (1999) må anvendes som fortolkningsbidrag for at udfylde rammerne.169

4.29.1 Indregning og måling samt præsentations- og oplysningskrav

 

170

En regulerende begivenhed kan f.eks. være, at en pr. balancedagen verserende retssag efterfølgende 

bliver afgjort, hvilket f.eks. kan medføre at en eventualforpligtelse bliver en hensat forpligtelse. 

Indtræffer sådan en begivenhed, skal effekten heraf indregnes (reguleres) i regnskabet jf. paragraf 

32.4. 

 

                                                 
166 ÅRL § 53 stk. 1 
167 ÅRL § 56 samt § 49 stk. 2 nr. 4 
168 Danmarks Statistik, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  
169 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 203 
170 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 204-205 
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En ikke-regulerende begivenhed, der vedrører forhold, som ikke eksisterede på balancedagen kan 

f.eks. være en brand i fabriksbygning, hvilket ikke kan medføre regulering af indregning og måling 

af poster i regnskabet. Sådan en begivenhed skal oplyses i note171 eller efter ÅRL172

Den regnskabsmæssige behandling af begivenheder efter balancedagen må på baggrund heraf  an-

ses, at være ens i de to regelsæt. 

 typisk i ledel-

sesberetningen, hvor der skal gives information om begivenhedens art og en skønnet økonomisk 

indvirkning eller, at det ikke er muligt at foretage et skøn.  

4.30 Oplysninger om nærtstående parter 

Oplysningskrav om nærtstående parter er behandlet i sektion 33, og indeholder endvidere en defini-

tionen af en nærtstående part, som er identisk med ÅRL, fordi ÅRL henviser173 til IAS 24, der in-

deholder samme definition174

4.30.1 Oplysninger om moder-datter-forhold og ledelsens aflønning 

 som IFRS for SMEs paragraf 33.2. 

Standarden og ÅRL indeholder stort set de samme regler for oplysninger om moder-datterforhold 

og ledelsens aflønning, om end begge regelsæt har deres egne særregler. F.eks. kræver ÅRL i § 71 

og § 74 oplysning om moderselskabets navn og hjemsted, og om aktionærernes fulde navne og bo-

pæl. Her kræver standarden i paragraf 33.5 kun oplysning af navnet på moderselskabet og det ulti-

mative moderselskab. ÅRL kræver ligeledes oplysning af navn, hjemsted, retsform, ejerandel, stø-

relsen af egenkapital og resultat for datter- og associerede virksomheder175

Standarden kræver også oplysning af ledelsens samlede vederlag, mens dette er kun et krav for 

regnskabsklasse C og D jf. ÅRL § 98b. Forskellen anses dog ikke for væsentlig. 

, men standarden kræver 

derimod ikke tilsvarende oplysninger i sektion 33 eller i hhv. sektion 9, 14 eller 15. På dette område 

har ÅRL altså flere oplysningskrav end standarden. 

4.30.2 Oplysning om transaktioner med nærtstående parter 

Paragraf 33.8-33.14 indeholder forholdsvist detaljerede oplysningskrav for transaktioner med nært-

stående parter, som overordnet set ligner ÅRLs krav. Der er dog nogle enkelte væsentlige forskelle. 

Den ene er, at ÅRLs krav kun gælder for regnskabsklasse C og D, hvorfor IFRS for SMEs vil med-

føre større krav til regnskabsklasse B. Den anden er, at ÅRL kun kræver oplysningerne, hvis der 

ikke er handlet på normale markedsvilkår, hvilket betyder, at standarden stiller større krav om op-

                                                 
171 IFRS for SMEs paragraf 32.10 
172 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave, 2010/11, s. 206 
173 ÅRL § 98c stk. 2 
174 KPMG, Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5. udgave 2010/11, s. 548-549 
175 ÅRL § 72 



Side 59 af 100 
 

lysninger både for regnskabsklasse B, C og D176. Standarden kræver oplysning om transaktioner 

med nærtstående parter, som f.eks. omfatter køb og salg af varer og aktiver, uanset om der er hand-

let på markedsmæssige vilkår177

Det kan sammenfattes, at standarden på nogle punkter er lidt lempeligere end de danske regler, men 

at den pga. de omfattende oplysningskrav om transaktioner med nærtstående parter anses som væ-

sentlig mere krævende end ÅRL. 

. Dette må anses for at værre en væsentlig forøgelse af virksomhe-

dernes oplysningskrav, da omfanget af transaktioner kan være omfattende. 

4.31 Specialiserede aktiviteter 

Biologiske aktiver, landbrugsaktivitet, udvindingsaktiviteter, servicekoncessionsaftaler med offent-

lige myndigheder er behandlet i sektion 34. Disse specielle aktiviteter antages kun at berøre en for-

holdsvis lille gruppe af det samlede antal virksomheder, hvorfor denne sektion ikke vil blive taget i 

betragtning ved den samlede vurdering af IFRS for SMEs. 

4.32 Overgang til IFRS for SMEs 

Sektion 35, som er den sidste sektion i IFRS for SMEs, indeholder nogle bestemmelser for første-

gangsimplementering af standarden samt nogle forskellige lempelser, som kun kan anvendes ved 

den allerførste implementering. Men denne sektion vil ikke blive gennemgået yderligere, fordi den 

ikke er relevant for vurderingen af standarden i forhold til den danske lovgivning. 

Dette skal begrundes med, at første anvendelse af et nyt regelsæt altid vil kræve nogle overgangs-

regler og uundgåeligt vil være mere ressourcekrævende end anvendelsen af et eksisterende regelsæt. 

4.33 Ledelsesberetningen 

Som det blev omtalt i afsnit 4.1.2.3 indeholder IFRS for SMEs ikke noget krav om en selvstændig 

ledelsesberetning, som der er i ÅRL § 99 for regnskabsklasse C. På baggrund af gennemgangen af 

standarden ovenfor kan det konkluderes, at noterne på nogle områder skal indeholde oplysninger, 

som ville være i ledelsesberetningen efter de danske regler. Men kravene i § 99 stk. 1 nr. 4, 6, 7 og 

9 synes ikke at fremgå specifikt af standardens oplysningskrav, men såfremt de er nødvendige for at 

opnå det retvisende billede, skal der suppleres med yderligere oplysninger jf. afsnit 4.1.2.1. ÅRL 

indeholder derfor flere oplysningskrav om ikke-finansielle forhold end IFRS for SMEs, hvilket også 

skal tages i betragtning ved den samlede vurdering af IFRS for SMEs. 

Ovenstående analyse af forskelle mellem standarden og de danske regler bidrager til at give et 

overblik over omfanget af en implementering af standarden i Danmark. De enkelte delkonklusioner 
                                                 
176 ÅRL §§ 70-74 og §§ 97-98c 
177 IFRS for SMEs paragraf 33.12 
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i afsnittene ovenfor vil blive inddraget i vurderingen af IFRS for SMEs i de følgende kapitler, hvor 

det er relevant. Alle relevante forskelle, som i ovenstående kapitels analyse er konstateret på hvert 

område, er gengivet i en samlet tabel i bilag 2 med angivelse af deres betydning for vurderingen af 

standarden.  

  



Side 61 af 100 
 

5. Holdningen til IFRS for SMEs i vores nabolande og i EU 

I dette kapitel perspektiveres der til landene omkring Danmark med henblik på, at belyse deres 

holdninger til IFRS for SMEs og deres planer for eventuel implementering af standarden helt eller 

delvist. Vores nabolande, især Sverige, Storbritannien og Irland, er meget mere aktive og længere 

fremme i processen end vi p.t. er i Danmark178

Landene, der nedenfor perspektiveres til, er Sverige, Norge, Tyskland samt Storbritannien og Ir-

land, hvilke ikke blot er vore geografiske naboer, men også nogle af de lande vi handler mest med, 

og det er ofte de lande vi sammenligner os med pga. af den relativt korte miljøafstand (kultur og 

sprog m.v.) og ensartede samfundsudvikling (velstand og BNP). 

, og man kan derfor med fordel bruge vores nabolan-

de som inspiration til vurdering af standarden med henblik på implementering af den i Danmark.  

Afslutningsvist perspektiveres der til EU’s holdning til standarden, hvorved vi indirekte også får 

inspiration fra alle de øvrige lande i det europæiske fællesskab. EU’s holdning vil via 4. og 7. regn-

skabsdirektiv have afgørende betydning for en eventuelt fælles implementering af standarden i alle 

EU-lande. 

5.1 Sverige 

I Sverige er man som nævnt meget langt fremme i processen. Her har Bokföringsnämden (BFN)179 

allerede udarbejdet et udkast til et helt nyt selvstændigt regelsæt på baggrund af IFRS for SMEs og 

den svenske årsregnskabslov. Regelsættet kaldes K3 og man ønsker, at det skal være gældende for 

regnskabsår, der starter efter 31. december 2012 og tidligere ibrugtagen skal være tilladt.180

Udkastet tager udgangspunkt i selve standarden IFRS for SME og er inddelt i 35 kapitler svarende 

til standardens 35 sektioner i samme rækkefølge og fylder ca. det samme. Der er kun foretaget få 

omrokeringer af tekst mellem kapitlerne, og sproget og kommentarerne er baseret på direkte over-

sættelse af standarden med lidt bearbejdning for at øge brugervenligheden. I forslaget om imple-

mentering af K3 fremgår alle forskellene mellem K3 og IFRS for SMEs

 

181

• Kapitel 30 indeholder ikke reglerne om funktionel valuta, da det behandles i den svenske 

bogføringslov 

: 

• Regler om ledelsesberetning og aktivering af egenoparbejdede immaterielle anlægsaktiver, 

der ikke fremgår af IFRS for SMEs 

                                                 
178 Telefoninterviews, Nilsen, Jan-Christian, chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1. marts 2011 og Jørgen-
sen, Ole Steen, chefkonsulent Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 1. og 2. marts 2011 
179 BFN er et statsligt ekspertorgan, der udvikler generelt accepterede regnskabsprincipper, og offentliggør regler og 
oplysninger om bogføringsloven og årsregnskabsloven i Sverige.(kilde: www.bnf.se) 
180 BFN, Information om K3-projektet, 02-02-11  
181 BFN, Remiss - Förslag till nytt allmänt råd med tillhörende vägledning, 18-06-2010 
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• Måling af investeringsejendomme og biologiske aktiver til dagsværdi er ikke tilladt 

• Præsentation og udformning af balancen 

• Koncernregnskab 

• Finansielle instrumenter måles som hovedregel til kostpris, men kan vælge dagsværdi (stør-

ste forskel) 

Standarden vil således blive fuldt implementeret med kun få afvigelser, hvor det af BFN skønnes 

rimeligt, herunder eventuelle afvigelser som følge af at nogle enkelte regler i standarden strider 

imod EU-direktiverne.182

I Sverige har man haft tradition for, at regnskabsreglerne er styret af skattereglerne, hvilket ikke er 

kendetegnende for IFRS for SMEs, hvor forskelle mellem skatteværdier og rengskabsværdier ind-

regnes som udskudt skat. Dette er et nyt princip i Sverige, hvorfor man har ændret på indkomstskat-

teloven

  

183

Svenskernes mening omkring IFRS for SMEs var, at udgangspunktet for standarden hellere burde 

være brugernes behov i stedet for den fulde IFRS, der gælder for børsnoterede, hvilket ville medfø-

re flere simple regler. Svenskerne taler netop af egen erfaring, da BFN i 1998 udarbejdede en guide 

til unoterede virksomheder, som var en simplificering af regelsættet for børsnoterede virksomheder, 

men konklusionen blev, at regelsættet ikke blev simpelt nok for de små virksomheder. Derfor har 

man besluttet at dele virksomhederne op i fire regnskabsklasser (K1-K4), hvor ét obligatorisk regel-

sæt gælder for hver kategori. Det er dog tilladt, at anvende et mere avanceret regelsæt fra en større 

regnskabsklasse. En virksomhed i K2 kan også vælge kun at følge reglerne i K3 på enkelte områder, 

såfremt den udskudte skat rapporteres.

 og i ikke på den implementerede standard.    

184

Virksomheder i K3, skal anvende regelsættet K3, der er lavet i udkast på baggrund af IFRS for 

SMEs. Virksomhederne i denne klasse svarer til virksomheder, der efter den danske årsregnskabs-

lov klassificeres under regnskabsklasse C samt store virksomheder i regnskabsklasse B.  

  

Mere konkret er K3-virksomheder unoterede virksomheder, der overstiger to af følgende tre kriteri-

er: 1) 50 medarbejdere, 2) ca. 19 mio. kr. i balancesum, 3) ca. 37 mio. kr. i omsætning, hvilket kan 

sammenlignes med de øvre grænser for regnskabsklasse B i den danske årsregnskabslov: 1) 50 

medarbejdere, 2) ca. 36 mio. kr. i balancesum, 3) ca. 72 mio. kr. i omsætning. K4 omfatter ca. 500 

børsnoterede virksomheder, mens K3 vil komme til at omfatte 9.000 virksomheder og ca. en million 

vil falde ind under K1 og K2.185

                                                 
182 BFN, Information om K3-projektet, 02-02-11 

 Man kan dermed konkludere, at svenskerne har set bort fra IASBs 

183 BFN, Hemställan om lagändring av inkomstskattelagen, 28-09-09 
184 BFN, Remiss - Förslag till nytt allmänt råd med tillhörende vägledning,18-06-2010 
185 ÅRL § 7 
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definition af SMEs, der er omfattet IFRS for SMEs, da man for unoterede virksomheder udelukken-

de regulerer området på baggrund af nogle tal for virksomhedernes størrelse og ikke mht. virksom-

hedernes offentlige ansvarlighed. 

Mindre virksomheder (K1 og K2) vil således ikke være omfattet af en international fælles standard, 

hvilket heller ikke er svenskernes hensigt. Man mener nemlig ikke, at der er brug for en fælles regn-

skabsstandard for relativt små virksomheder, men at standarden skal henvende sig til relativt store 

unoterede virksomheder, der er internationalt aktive. 

Sverige er altså stor tilhænger af IFRS for SMEs og har allerede et udkast klar, der er baseret på 

standarden. Deres holdning er, at det skal være op til de enkelte lande selv at bestemme hvilke virk-

somheder, der skal anvende standarden, hvorfor standarden kun er implementeret for en regnskabs-

klasse (K3), uden hensyntagen til IASB definition af SMEs, der bør være omfattet af standarden.186

5.2 Norge 

 

I Norge er man ikke så langt som i Sverige, men man har dog foretaget nogle indledende analyser af 

standarden, hvilket har ført til nogle forskellige konklusioner. Norsk RegnskabsStiftelse187 (NRS) 

har udarbejdet en analyse, og anbefaler at erstatte de nuværende regler med IFRS for SMEs. De er 

dog også kommet til den konklusion, at reglerne for små virksomheder bør være enklere end IFRS 

for SMEs188. NRS har da også i deres strategi tilkendegivet, at udviklingen af en IFRS for SMEs vil 

følges nøje, og at en sådan standard, som imødeser behovene for små og mellemstore virksomheder 

på længere sigt skal danne grundlaget for norske regnskabsstandarder189

I Norge har man bl.a. konstateret, at notekravene er langt mere omfattende end efter de norske reg-

ler, og at den formueorienterede begrebsramme i standarden ikke er i overensstemmelse med Nor-

ges transaktionsbaserede principper

. 

190

Revisorforeningen i Norge har i en kommentar i fagbladet Revision og Regnskap redegjort for deres 

holdning til IFRS for SMEs

. Men Norge er dog så småt begyndt at bevæge sig mod det 

formueorienterede paradigme. 

191

                                                 
186 BFN, IASB’s Discoussion Paper Preliminary Views on Accounting Standards for SMEs, 24-09-04 

. Efter deres holdning har Norge et godt regelsæt, som ikke er åben-

bart at lægge til side, og som vil være kostbart at bytte ud.  

187 Norsk RegnskabsStiftelse har til formål at udarbejde og udgive regnskabsstandarder samt fortolkning af disse 
188 http://www.revisorforeningen.no/default.aspx?did=9514641, 02-04-11 
189 Kvifte, Steinar Sars, IFRS for SMEs – et dårlig alternativ for norsk næringsliv, Revision og Regnskap, DnR Kompe-
tanse AS (Revisorforeningen), nr. 3 2010, Oslo, s. 40 
190 Kvifte, Steinar Sars, IFRS for SMEs – et dårlig alternativ for norsk næringsliv, Revision og Regnskap, DnR Kompe-
tanse AS (Revisorforeningen), nr. 3 2010, Oslo, s. 41-42 
191 Abrahamsen, Håvard, I retning IFRS for SMEs, Revision og Regnskap, DnR Kompetanse AS (Revisorforeningen), 
nr. 8 2010, Oslo, s. 5 

http://www.revisorforeningen.no/default.aspx?did=9514641�
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Da de børstnoterede virksomheder i Norge gik over til fuld IFRS er dynamikken i udviklingen af 

god regnskabsskik (de norske regnskabsregler) blevet mindre, hvilket skyldes, at de store virksom-

heder engagerer sig mindre pga. den udenlandske centrale styring af regnskabsstandarderne. Disse 

forhold taler reelt for at beholde de eksisterende regler, som benævnes god regnskabskik. Men Re-

visorforeningen ser flere forhold, som taler for implementering af IFRS for SMEs. God regnskabs-

skik i Norge følger da også allerede en overordnet målsætning om at fjerne ubegrundede afvigelser 

fra IFRS. 

Det fremhæves, at det kræver betydelige ressourcer, at håndtere flere forskellige regnskabssprog 

mht. uddannelse, opdatering og vedligeholdelse, men også mht. revisionsbranchen, som skal kunne 

håndtere alle ligheder og forskelle mellem de forskellige regnskabssprog. 

Fordelen ved at implementere IFRS for SMEs for små og mellemstore virksomheder er ifølge Revi-

sorforeningen, at IFRS og IFRS for SMEs bygger på samme platform, hvilket vil medføre, at hele 

det norske regelsæt vil være baseret på samme platform og regnskabssprog. Det foreslås at, man 

kan indføre forenklinger for små virksomheder gennem selvstændige nationale (norske) forenklin-

ger til standarden.  

Det bemærkes dog også, at IFRS for SMEs er mere krævende på nogle områder, og at den forventes 

opdateret hvert tredje år. Herudover mister Norge indflydelse på udviklingen af regnskabsreglerne 

og mister nok også det brede engagement, der har været i udviklingen af disse. Men totalt set vil det 

efter Revisorforeningens forventning være mindre kompliceret at opbygge kompetencer og regn-

skabssystemer på en fælles platform, end at udvikle og vedligeholde kompetencer på flere forskelli-

ge regnskabssprog. Det giver endvidere en større mulighed for udveksling af arbejdskraft og regn-

skabskompetencer ind og ud af Norge. 

I Revisorforeningens høringssvar til EU angiver de nogle enkelte kritikpunkter af standarden som 

bl.a. omfatter følgende192

• Standarden er for kompleks og ressourcekrævende for helt små virksomheder, men den kan 

anvendes med yderligere simplificeringer 

: 

• Den globale eksponering af virksomheder varierer meget, og derfor afhænger fordelene ved 

den fælles standard meget af om der reelt opnås international harmonisering 

På trods af Revisorforeningens generelt positive indstilling til IFRS for SMEs er deres konklusion 

dog, at de norske regler er af så god kvalitet, at de kan tillade sig at bruge tid på at se udviklingen og 

                                                 
192 http://www.revisorforeningen.no/arch/_img/9494237.pdf, 02-04-11 
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udbredelsen i andre lande an. Man ønsker derfor også at afvente de ændringer, som formentlig vil 

komme, når standarden har været i brug i noget tid. 

Revisorforeningen anlægger i ovenstående primært revisors synspunkt som regnskabsproducent, når 

de redegør for fordelene. Men da de små virksomheder i mange tilfælde ikke selv har kompetencer-

ne til at udarbejde egne regnskaber, kan revisors synspunkt dog opfattes som repræsentativt for vur-

deringen af byrderne ved implementering af IFRS for SMEs. 

Norge er altså generelt positive overfor standarden, og man har valgt en strategi, der søger mod 

større konvergens til de internationale standarder, men man synes dog, at standarden er for omfat-

tende for de små virksomheder. Man afventer p.t. implementeringen i øvrige lande, og står i mel-

lemtiden ved sit eksisterende regelsæt, som man synes er af god kvalitet. 

5.3 Storbritannien og Irland193

I Storbritanien og Irland er man lige som Sverige langt i processen med implementeringen af IFRS 

for SME. Her har Accounting Standards Board (ASB) offentliggjort et forslag til et fremtidigt re-

gelsæt for regnskabsrapportering.  

 

ASB er det standardudstedende organ under Financial Reporting Council (FRC), der er Storbritan-

niens uafhængige tilsynsmyndighed med ansvar for at fremme høj kvalitet af regnskabsrapportering 

for at fremme investeringerne. ASB samarbejder med internationale standardudstedere som 

IASB.194

De nye regler kommer også til at gælde i Republikken Irland, da de har valgt at følge standarder og 

vejledninger offentliggjort af FRC og de underliggende organer.

 

195

Ligesom BFN i Sverige har ASB delt regelsættet op i nogle regnskabsklasser bestående af tre trin 

(three-tier reporting framework

 

196

Trin 1 omfatter børsnoterede virksomheder, der fortsat skal aflægge regnskab efter IFRS. Efter de 

nye regler falder også unoterede virksomheder, der er offentligt ansvarlige, ind under trin 1. 

), der skal sørge for, at balancere regskabsproducenternes og -

brugernes behov. 

Dette stemmer overens med IASB afgrænsning af virksomheder, der er omfattet af IFRS for SMEs, 

men der er dog indarbejdet en undtagelse for mindre offentligt ansvarlige virksomheder, der opfyl-

                                                 
193 ASB, Key Facts - The Future of Financial Reporting - in the United Kingdom and Reoublic of Ireland, October 2010 
194 ASB, The Future of Financial Reporting in the UK and the Republic of Ireland, 29-10-10 
195 FRC, Regulatory Strategy: Our Role and Approach, Version 4 - April 2009, s. 3 

196 FRSME, Exposure Draft, Part One s. 4  
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der alle tre følgende grænser: 1) under 50 medarbejdere, 2) under 6,5 mio. pund i balancesum, 3) 

under 3,26 mio. pund i omsætning. 

De mindste virksomheder klassificeres under trin 3197

Alle øvrige virksomheder, dvs. virksomheder, der ikke er offtentligt ansvarlige og ikke så små, at de 

falder ind under trin 3, bliver omfattet af trin 2 og skal rapportere efter en ny standard (FRSME), 

som er udarbejdet på baggrund af IFRS for SMEs. Den har enkelte tilpasninger, så den stemmer 

overens med national lovgivning og EUs direktiver, og fylder ca. 400 sider. 

 og skal fortsat aflægge regnskab efter en for-

enklet version af Storbritanniens nuværende standarder (FRS), FRS for Smaller Entities (FRSSE).  

For dattervirksomheder, der ikke er offentligt ansvarlige, men er inkluderet i et koncernregnskab for 

en modervirksomhed, der aflægges efter trin 1, er oplysningskravene lempet både når regnskabet 

aflægges efter IFRS og FRSME. 

Nuværende regler for unoterede virksomheder, der ikke falder ind under trin 3, er bygget op over 

årtier og er en tung og usammenhængende blanding af gamle britiske og internationale standarder, 

hvorfor det nye regelsæt baseret på IFRS for SMEs vil være en stor lempelse for mange virksomhe-

der.198

ASB anslår, at implementering af de nye regler vil medføre omkostninger i omegnen af 78,9 millio-

ner pund, men fremhæver, at det vil blive indhentet som følge af de mange fordele. Det er ASBs 

opfattelse, at virksomhedernes omkostninger til regnskabsrapportering vil reduceres væsentligt. 

Samtidig vil de internationalt baserede regler mindske risikoen for fejl samt udgifterne til uddannel-

se af revisorer. 

 

Udkastet til FRSME er til høring indtil 30. april 2011(deadline for comment letters) og standarden 

forslås implementeret for regnskaber med regnskabsår, der begynder den 1. juli 2013 og derefter. 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at Storbritannien og Irland er langt fremme. Sve-

rige er dog lidt længere fremme, da svenskerne har i sinde, at den implementerede IFRS for SMEs 

allerede skal være gældende for regnskabsår, der starter efter 31. december 2012. Storbritannien er i 

så fald et halvandet år bagefter. Ligesom i Sverige har man valgt ikke, at implementere IFRS for 

SMEs for alle virksomheder, der ikke er offentligt ansvarlige, men også inddelt virksomhederne i 

regnskabsklasser. I modsætning til Sverige har man dog i højere grad godtaget IASBs definition af 

SMEs, idet man ikke tillader offentligt ansvarlige at anvende IFRS for SMEs.  

                                                 
197 Trin 3 er alle virksomheder under følgende størrelser: 1) under 50 medarbejdere, 2) under 6,5 mio. pund i balance-
sum, 3) under 3,26 mio. pund i omsætning 
198 ASB, The Future of Financial Reporting in the UK and the Republic of Ireland, 29-10-10 
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5.4 Tyskland 

Tyskland er sammen med Frankrig, Italien og Østrig blandt de lande, som i EU's høringsrunde har 

svaret nej til om IFRS for SMEs er egnet til udbredt brug i EU. Tyskland har endvidere svaret nej til 

om den øgede internationale sammenlignelighed vil gavne regnskabsbrugerne199

Den tyske standardudstedende organisation DRSC har i samarbejde med Bundesverbandes der 

Deuschen Industrie (BDI) foretaget en analyse

. 

200

Bland de ikke-børsnoterede virksomheder var der en udbredt skepsis mod IFRS for SMEs, og stør-

stedelen foretrak den tyske GAAP. Modstanden skyldtes primært ikke selve standarden, men mere 

omstændighederne og rammerne omkring den, og samtidig er Tyskland tilhænger af en mere regel-

baseret regulering

 blandt de tyske private virksomheder. Undersø-

gelsen omfatter svar fra 322 ikke-børsnoterede virksomheder med en omsætning over 10 mio. € og 

33 mindre børsnoterede virksomheder med en omsætning på max. 130 mio. €. 

201

Man kan altså sige, at Tyskland generelt er modstander af standarden, og ikke overvejer nogle løs-

ninger for implementering af denne. Den tyske modstand kan man ligeledes forestille sig vil have 

stor indflydelse på holdningerne i EU-regi, da Tyskland er blandt EU’s største økonomier. 

. Det er afgørende for virksomhederne, at standarden bliver accepteret af ban-

ker og skattemyndigheder, uden krav om yderligere rapporter efter GAAP. 

5.5 EU 

EU Kommissionen har i forbindelse med opdatering af regnskabsdirektiverne gennemført en høring 

om holdningen til IFRS for SMEs blandt interessenterne i næsten alle EU-medlemslandene. Der 

blev modtaget 210 svar fra 26 medlemslande og 4 ikke-medlemslande, og svarene var fordelt med 

42 % fra regnskabsproducenterne, 32 % fra revisorer, 14 % fra offentlige myndigheder og standard-

udstedere og 12 % fra brugerne202

Det var samlet set et flertal for standarden, men der var til gengæld også noget modstand, hvor store 

lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Østrig var imod jf. oversigten i bilag 3. 

. 

                                                 
199Summary Report of the Responses Received to the Commision’s Consultation on the International Financial Report-
ing Standard for Small and Medium-Sized Entities, Directorate-General for the Internal Market and Services, European 
Commision, Maj 2010 
200http://www.fsr.dk/~/media/files/faglig%20informationer/regnskaber/standarder%20og%20vejledninger/internationale
%20regnskabsstandarder%20ifrs/undersgelse%20af%20tyske%20smes%20og%20mindre%20brsnoterede%20virksomh
.ashx, 03-04-11 
201 Summary Report of the Responses Received to the Commision’s Consultation on the International Financial Report-
ing Standard for Small and Medium-Sized Entities, Directorate-General for the Internal Market and Services, European 
Commision, Maj 2010, s. 14 
202 Summary Report of the Responses Received to the Commision’s Consultation on the International Financial Report-
ing Standard for Small and Medium-Sized Entities, Directorate-General for the Internal Market and Services, European 
Commision, Maj 2010, s. 3-4 
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Blandt modstandernes kritikpunkter kan følgende fremhæves203

• IFRS for SMEs er for kompleks for de mindste virksomheder, og den vil øge den admini-

strative byrde fremfor at reducere den 

: 

• De omfattende noteoplysningskrav er potentielt skadelige for konkurrenceevnen overfor 

virksomheder, der ikke skal følge samme oplysningskrav 

• Standardens nytte for lokalt opererende virksomheder med få ejere er for lille 

• Den tætte sammenhæng mellem regnskab, skatte- og selskabsretlige regler vil kræve udar-

bejdelse af et ”ekstra” regnskab til disse formål 

Herudover er det interessant at et flertal af regnskabsbrugerne, herunder brugerne i Danmark, svare-

re nej til, om IFRS for SMEs ville give mere nyttig information end de nationale regler. 

Der var dog et klart flertal for, at standarden skal implementeres inden for rammerne af EU's regn-

skabslovgivning, og heraf var der også et klart flertal for, at implementeringen i EU skal begrænses 

til en tilvalgsmulighed i hvert enkelt medlemsland204

Til spørgsmålet om standarden skulle tillades som tilvalg på virksomhedsniveau (markedsløsning), 

var der et mindre flertal imod. Her blev det fremhævet, at denne mulighed vil ødelægge harmonise-

ringen og sammenligneligheden både i EU og internt i landet pga. det øgede antal regnskabs-

sprog

. 

205

EU Kommissionen har bedt EFRAG om at analysere standardens kompatibilitet med EU's regn-

skabsdirektiver, og der er i alt konstateret 6 forskelle

, hvilket, man må konstatere, er et meget relevant kritikpunkt. 

206

• Standardens forbud mod at præsentere indtægter eller omkostninger som ekstraordinære 

: 

• Standardens krav om måling af nogle afledte finansielle instrumenter til dagsværdi 

• Kravet om at antage levetiden for goodwill til 10 år, hvis det ikke er muligt at estimere 

• Kravet om at præsentere tilgodehavende fra ubetalte egenkapitalinstrumenter som en del af 

egenkapitalen og ikke som et aktiv 

• Forbuddet mod at tilbageføre en nedskrivning på goodwill 
                                                 
203 Summary Report of the Responses Received to the Commision’s Consultation on the International Financial Report-
ing Standard for Small and Medium-Sized Entities, Directorate-General for the Internal Market and Services, European 
Commision, Maj 2010, s. 6 
204 Summary Report of the Responses Received to the Commision’s Consultation on the International Financial Report-
ing Standard for Small and Medium-Sized Entities, Directorate-General for the Internal Market and Services, European 
Commision, Maj 2010, s. 10-11 
205 Summary Report of the Responses Received to the Commision’s Consultation on the International Financial Report-
ing Standard for Small and Medium-Sized Entities, Directorate-General for the Internal Market and Services, European 
Commision, Maj 2010, s. 12-13 
206 http://www.vrl-financial-news.com/accounting/the-accountant/issues/ta-2010/ta-6079/feature-eu-supports-ifrs-
for.aspx, 03-04-11 
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• Kravet om straks indregning af negativ goodwill i resultatopgørelsen 

Det er, som det fremgår af ovenstående, nogle relativt specielle tilfælde, hvor IFRS for SMEs stri-

der mod det 4. og 7. direktiv, men det betyder teknisk set, at standarden ikke må bruges i EU. De 

fleste kommentatorer regner dog ikke med, at EU Kommissionen vil forbyde individuelle medlems-

lande at implementere standarden alligevel207

EU er p.t. i gang med at modernisere og måske sammenlægge det 4. og 7. direktiv, og det vides 

først om IFRS for SMEs bliver implementeret i disse, når forslagene til de nye direktiver offentlig-

gøres. Forslagene forventes offentliggjort omkring maj-juni 2011

. 

208

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der blandt EU's medlemslande generelt er en 

positiv stemning overfor standarden, da et klart flertal gerne ser standarden implementeret i EU's 

regnskabsdirektiver som en tilvalgsmulighed for hvert medlemsland. Men det kan endnu ikke siges, 

om det bliver tilfældet, da man afventer en større opdatering af direktiverne. Til dette skal det be-

mærkes, at Tyskland, Frankrig og Italiens modstand mod standarden måske kan bidrage til at for-

sinke beslutningsprocessen yderligere, da disse lande er blandt EU’s største økonomier. Indtil vide-

re vil det derfor kun være muligt at tillade anvendelse af IFRS for SMEs inden for grænserne af EU-

direktiverne. 

. 

  

                                                 
207 http://www.vrl-financial-news.com/accounting/the-accountant/issues/ta-2010/ta-6079/feature-eu-supports-ifrs-
for.aspx, 03-04-11 
208 Telefoninterview, Jørgensen, Ole Steen, chefkonsulent Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 1. og 2. marts 
2011 
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6. Vurdering af IFRS for SMEs 

Formålet med dette kapitel er, at give en kritisk vurdering af IFRS for SMEs, hovedsageligt på bag-

grund af den foregående gennemgang og analyse af standarden samt perspektiveringen til vore na-

bolandes og EUs holdninger hertil. Vurderingen anlægges med et dansk synspunkt, idet vurderin-

gen skal munde ud i en konklusion om standarden vil være et godt regelsæt at implementere i Dan-

mark, og i så fald hvilket omfang den bør implementeres.  

Som nævnt i kapitel 2 er der et klart overordnet formål med eksternt regnskab. Formålet er at sikre 

en effektiv ressourceallokering. Der blev redegjort for, at et velfungerende marked for ekstern regn-

skabsinformation kommer både regnskabsproducent og –bruger ,og dermed hele samfundet, til go-

de. Regnskabsproducenten er afhængig af tilførsel af ressourcer (fra regnskabsbruger) og regn-

skabsbrugerne skal optimere, deres ressourceallokering (til regnskabsproducent), hvorfor det er vig-

tig, at regnskabsbrugerens informationsbehov opfyldes (prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven). 

Endvidere blev der redegjort for, at selvom det eksterne regnskab både er til producentens og bruge-

rens fordel, er der dog stadig en form for interessekonflikt, da regnskabsbruger ønsker at få dækket 

sine informationsbehov i så høj grad som muligt, mens producenten højst vil rapportere det højst 

nødvendige, efter en cost-benefit-betragtning. Problemstillingen kunne løses af parterne selv (mar-

kedslønsning), men for at fremme et effektivt marked for regnskabsinformation er det gået fra at 

være 100 % markedsreguleret til at være et mere reguleret område ved lov- og privatsektorregule-

ring (modificeret markedsløsning). Dette har mundet ud i begrebsramme, der definerer nytteværdi-

en, i form af nogle generelle krav, og tager hensyn til både regnskabsproducentens og -brugerens 

interesser ud fra et væsentligheds- og cost-benefit-synspunkt (tærskelsværdier) jf. afsnit 2.2.1. Et 

godt regelsæt kan altså karakteriseres ved begrebsrammen, der kan siges at være løsningen på, at 

fremme et effektivt marked for regnskabsinformation og dermed optimal regnskabsallokering.  

Udgangspunktet i Danmark er, at ekstern regnskabsrapportering, jf. afsnit 2.2, er reguleret af ÅRL, 

der ligesom IFRS for SMEs, er bygget op omkring samme begrebsramme og generalklausulen ”det 

retvisende billede”. Derfor kan man godt sige, at regnskaber udarbejdet efter ÅRL og IFRS for 

SMEs burde være ens. Men er det så overhovedet relevant at vurdere standarden med udgangspunkt 

i Danmark og vores nuværende regelsæt? Det mener vi, og følgende skal lægges til grund: 

• Der er fordele ved IFRS for SME, som ikke findes ved ÅRL 
• Standarden kritiseres for at være mere omfattende 
• Dertil skal lægges nogle særlige kritikpunkter til spørgsmålet om implementeringen 
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I det følgende vil vores vurdering af, om det er en god idé at implementere standarden Danmark 

tage udgangspunkt i ovenstående punkter efterfulgt af vores eget forslag til, i hvilket omfang den 

eventuelt skal implementeres. 

6.1 Fordele ved IFRS for SMEs i forhold til de danske regler 

På baggrund af de foregående kapitler kan man konstatere, at standarden har flere fordele. Den nok 

altoverskyggende fordel er det, der er hele baggrunden for standarden – nemlig større sammenligne-

lighed på tværs af landegrænser209

Denne fordel bærer mange positive effekter med sig, som måske ikke på kort sigt vil virke så nær-

liggende for de enkelte virksomheder men derimod på længere sigt. Blandt disse effekter er mere 

effektiv ressourceallokering både på makro- og mikroniveau

.   

210

Udover ovenstående skal der fremhæves følgende væsentlige fordele ved standarden: 

 nok den væsentligste. På makroni-

veau bidrager en fælles international standard til at øge velstanden i samfundet, da den er med til at 

sikre, at ressourcer bliver allokeret til det bedste alternativ blandt flere sammenlignelige alternati-

ver. Hvis der ikke er sammenlignelighed og gennemsigtighed, er der større risiko for, at der ikke 

bliver truffet de optimale beslutninger. På mikroniveau bidrager en fælles international standard til, 

at virksomhederne får større mulighed for at skaffe sig ressourcer på de internationale markeder, da 

flere udbydere af disse ressourcer (lånefinansiering, kapitaltilførsel og alm. vareleverancer) bedre 

kan vurdere og kontrollere den virksomhed, som de indgår et samarbejde med. Med større gennem-

sigtighed følger også større konkurrence på ressourcemarkederne, hvilket kan være med til at sænke 

prisen på ressourcer, og det vil i sidste ende gavne virksomhederne, som efterspørger disse. Med 

indførelse af denne standard fjerner man derfor en af flere barrierer mod international samhandel. 

• Én standard og ét supplerende fortolkningsbidrag 

• Der skal kun håndteres ét regnskabssprog hos standardsættere, regnskabsproducenter og 

regnskabsbrugere 

• Bedre konsistens mellem regnskabspraksis i børsnoterede og ikke børsnoterede 

• Kriterierne for anvendelse af standarden er ikke baseret på kvantitative størrelser 

• Standarden forventes kun opdateret hvert 3. år 

• En international standard af høj kvalitet 

IFRS for SMEs er en selvstændig standard, der kun har ét muligt fortolkningsbidrag i form af fuld 

IFRS. Som den danske regnskabsregulering ser ud nu, har vi en rammelov og flere forskellige stan-

                                                 
209 Se kapitel 3.2.2 
210 Se kapitel 2.1.1-2.1.2 
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darder og vejledninger som fortolkningsbidrag til de mere konkrete regnskabsmæssige problemstil-

linger. Det er en fordel ved standarden, at den fremstår mere enkel og overskuelig på dette område, 

da der er nogle helt klare retningslinjer for, hvad man skal bruge som fortolkningsbidrag og hvor-

når. Man kan måske hævde, at sammenligneligheden på nationalt plan vil blive bedre. 

Ved indførsel af IFRS for SMEs som erstatning for de nuværende danske regler opnår man, at der 

kun er et regnskabssprog. Dette har som fordele, at det reducerer samfundets omkostninger til ud-

vikling og vedligeholdelse af standarder, da det sker centralt. At uddannelse kun skal fokuseres på 

et regnskabssprog, og at man ikke skal vedligeholde kompetencer indenfor flere forskellige regel-

sæt. Dette vil dernæst medføre, at man med et fælles internationalt regnskabssprog har større mu-

lighed for at udveksle uddannelse, kompetencer og arbejdskraft på tværs af landegrænserne, så man 

opnår et mere fleksibelt arbejdsmarked. I revisionsbranchen vil det også være en betydelig fordel, 

da flere forskellige regnskabssprog stiller store krav til vedligeholdelse og opnåelse af kompetencer 

og forståelse211

I kapitel 4 blev det konstateret, at de danske regler på mange områder ligner standardens, hvorfor en 

del af fordelen med ét fælles regnskabssprog allerede er opnået i Danmark. Det er derfor begrænset, 

hvor meget det vil betyde i Danmark, men man må konstatere, at der med tilblivelsen af IFRS for 

SMEs under alle omstændigheder er kommet endnu et regelsæt, som man kan være nødt til at sætte 

sig ind i, selvom vi vælger at bevare det nuværende regelsæt. 

. 

Standarden er baseret på fuld IFRS, hvorfor regnskabspraksis i en dattervirksomhed til en børsnote-

ret modervirksomhed vil være mere konsistent med moderens regnskabspraksis, som er aflagt efter 

fuld IFRS, end hvis det var udarbejdet efter andre regler. Det kan derfor bidrage til at gøre konsoli-

dering nemmere, hvis regnskabspraksis mellem de konsoliderede virksomheder grundlæggende 

følger samme principper. 

Herudover er kriterierne for anvendelse af standarden baseret på, om virksomheden er offentlig an-

svarlig eller ej, og ikke på kvantitative størrelser som i ÅRLs byggeklodsmodel212. Dette må anses 

som en mindre arbitrær måde at skelne mellem regnskabsaflæggerne, og man sikrer dermed, at 

regnskaberne kun opfylder de behov som målgruppen efterspørger. Dette kan være gældende for 

regnskabsklasse C-stor, som på nogle områder213

                                                 
211 Se kapitel 5.2 

 har strengere regler efter ÅRL end efter standar-

den. For regnskabsklasse C-stor vil det derfor være en lempelse, at der er et andet kriterium, der 

bestemmer valget af regelsæt. Fordelen lader sig dog primært begrænse til denne regnskabsklasse jf. 

afsnit 6.2. 

212 Se kapitel 3.1.2 
213 F.eks. kravet om segmentoplysninger jf. kapitel 4.20.2 og om aktivering af udviklingsomkostninger jf. kapitel 4.15.2 
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Som en yderligere fordel skal det bemærkes, at standarden kun forventes opdateret hvert 3. år214

IFRS for SMEs er en international standard af høj kvalitet, som er udarbejdet af IASB, og den vil 

blive opdateret og vedligeholdt fra centralt fra IASB

, så 

man ikke skal bruge ressourcer på konstant, at holde sig ajourført med ændringer til standarden. 

Dette må især være en stor fordel for virksomheder, som selv udarbejder årsrapporter og ikke har så 

store regnskabsmæssige ressourcer til rådighed. 

215

Der er således flere fordele ved IFRS for SMEs, som taler for, at den bør indføres i Danmark, hvor-

af de væsentligste er sammenlignelighed og den forventede besparelse af ressourcer ved kun at have 

ét regnskabssprog. 

. Dermed skal de enkelte lande ikke længere 

bruge lige så store ressourcer på udvikling og vedligeholdelse af standarder og lovgivning. At det er 

IASB, der står bag, er en fordel, fordi der i fremtiden altid vil være en vis grad af sammenhæng 

mellem reglerne for de børsnoterede og de ikke-børsnoterede virksomheder. 

6.2 Vurdering af standardens omfang 

Som tidligere nævnt kritiseres standarden for at være omfattende. Jf. kapitel 5.5 var det i EU’s hø-

ringsrunde et væsentligt argument imod standarden, da den ifølge kritikkerne pålægger regnskabs-

producenterne en større byrde.216

I det følgende opsummeres de konstaterede relevante og væsentlige forskelle mellem standarden og 

ÅRL med en vurdering af deres omfang, efterfulgt af en vurdering af forskellenes omfang og be-

tydning for regnskabsproducenternes byrde i praksis. 

 Kritikpunktet vil blive diskuteret i nærværende afsnit særligt på 

baggrund af den opfattelse vi har fået ved af gennemgangen af standarden i kapitel 4. Diskussionen 

kan altså ikke direkte afkræfte argumentet for EU, men kun fra Danmarks synsvinkel. 

6.2.1 Opsummering af relevante og væsentlige forskelle 

Ved gennemgangen af IFRS for SMEs i kapitel 4 konstateredes det, at der var nogle relevante for-

skelle mellem standarden og ÅRL. Disse er gengivet i en oversigt i bilag 2. I dette afsnit opsumme-

res og vurderes omfanget af de forskelle som i bilaget er tillagt en ”mellem” og ”stor” betydning – 

altså de væsentligste af de relevante forskelle for vurderingen af standardens omfang. 

• Gennemgangen af standardens sektion 5 udviste den første relevante og væsentlige forskel. Det 

generelle krav om udarbejdelse af totalindkomstopgørelse når der er dirty-surplus-bevægelser an-

ses, at være relevant, da det efter vores opfattelse vil berøre mange virksomheder. Umiddelbart an-
                                                 
214 Se kapitel 3.3 
215 Se kapitel 2.2.3 
216 Kvifte, Steinar Sars, IFRS for SMEs – et dårlig alternativ for norsk næringsliv, Revision og Regnskap, DnR Kompe-
tanse AS (Revisorforeningen), nr. 3 2010, Oslo, s. 40-41 
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ser vi, at dette krav er væsentligt, da der skal udarbejdes en ekstra opgørelse, men omvendt kan man 

ikke sige, at det er så ressourcekrævende, da totalindkomstopgørelsen blot er en anden måde at præ-

sentere ændringen i egenkapitalen på, uden at der er behov for at specificere ændringen mere end 

det der fremgår af resultatopgørelsen og egenkapitalopgørelsen tilsammen. Dette krav giver altså 

umiddelbart ikke anledning til at vurdere, at standarden er byrdefuld. Men da der også er krav om 

oplysning af minoritetsinteressers andel af årets resultat- og totalindkomst, bliver totalindkomstop-

gørelsen mere byrdefuld, idet der skal foretages ekstra beregninger, og der skal måske indhentes 

mere information om ejer- og stemmeforhold, end hvad der ellers var nødvendigt. Det vurderes, at 

ekstrakravene i sektion 5 i visse tilfælde kan karakteriseres som mere byrdefylde. 

• Krav om udarbejdelse af pengestrømsopgørelse i sektion 7 er endnu et krav om præsentation af 

en ekstraopgørelse, idet B-virksomheder dermed også vil være påbudt at udarbejde opgørelsen. Der 

er tale om en ekstra opgørelse, som efter vores opfattelse må anses som en ret væsentlig ekstrabyr-

de, idet udarbejdelse opgørelsen vil tage ekstra tid og i visse tilfælde kan være lidt besværlig. 

• Sektion 9 udviste endnu et ekstra krav, der skal tillægges stor væsentlig. Det er det generelle 

krav om udarbejdelse af koncernregnskab, hvormed B-koncerner pålægges en ekstra byrde, da man 

ved udarbejdelse af et regnskab for en modervirksomhed skal foretage konsolidering linje-for-linje 

af alle virksomheder i koncernforhold, hvorfor kravet vil være relevant for mange virksomheder - 

selv små hovedaktionærselskaber, der er ejet af et holdingselskab. Dog er det frivilligt at præsentere 

et separat regnskab for en modervirksomhed, der aflægger koncernregnskab, men samlet set må det 

anses at være en væsentlig byrde, da man i stedet for blot at indregne kapitalandele, skal foretage 

konsolidering. 

• I gennemgangen af sektion 11 og 12 fandt vi, at det var frivilligt at indregne sikringsinstrumen-

ter selvom indregningskriterier er opfyldt, hvilket umiddelbart må anses som en væsentlig lempelse, 

idet man dermed slipper for, at gennemgå om de ret omfattende indregningskriterier, der er i ÅRL. 

Omvendt kan det diskuteres hvor relevant lempelsen egentlig er, da det kun efter vores erfaring er 

relativt få af de små virksomheder, der foretager sådanne transaktioner. På områdeniveau har den 

stor væsentlighed, men pga. af den lavere relevans, har den ikke den store betydning på vurderingen 

af standardens omfang.  

Samme sektioner omfattede endvidere væsentligt mere omfattende oplysningskrav til finansielle 

instrumenter med høj grad af relevans jf. afsnit 4.9.4. F.eks. vil det være en ekstra byrde, at skulle 

give detaljerede oplysninger om lånevilkår, misligholdt gæld og forfaldstidpunkt for sikringsin-

strumenter, da dette kræver væsentlig mere informationsindsamling og flere beregninger. Forskellen 

anses at have høj relevans, da finansielle instrumenter i form af gæld til banker og øvrige kreditin-

stitutter efter vores erfaring forekommer hyppigt. 
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• Sektion 13 indeholdte et krav om indregning af IPO på varelager, hvilket anses som væsentligt, 

idet det stiller store ekstrakrav til B-virksomhedens registreringssystem. Det betyder, at en virksom-

hed skal henføre indirekte produktionsomkostninger til produktets kostpris, hvilket kan give anled-

ning til omfattende beregninger til fordeling af omkostningerne, der godt kan være vanskeligt. For-

skellen vurderes også at være relevant, da den umiddelbart vil berøre alle produktionsvirksomheder 

i ÅRLs regnskabsklasse B. 

• Ved gennemgangen af sektion 16 konstateredes et rimeligt væsentligt krav om måling af investe-

ringsejendomme til dagsværdi. Kravet gælder dog ikke hvis det kræver uforholdsmæssige store 

ressourcer. Dette betyder, at der skal foretages flere beregninger og skøn samt indhentning af mere 

information, herunder om markedsforhold m.v., for at estimere en dagsværdi i stedet for blot at 

kunne indregne til kostprisen. At indregne til kostpris, kræver dog også byrdefulde beregninger, da 

den skal nedskrives til genindvindingsværdi hvis denne er lavere, men det er først en når der er in-

dikationer på at denne værdi er lavere jf. afsnit 4.24.  

Endvidere omfattende sektionen nogle omfattende oplysningskrav til investeringsejendomme, som 

f.eks. at man skal give information om brug af valuar, restriktioner på realiserbarheden af ejen-

dommen samt kontraktlige forpligtelser til vedligeholdelse, der ligeledes kan give anledning til flere 

overvejelser og informationsindsamling. 

De obligatoriske krav om måling til dagsværdi og medfølgende oplysningskrav må umiddelbart 

vurderes, at have meget høj væsentlighed. Krav vurderes dog ikke så væsentligt igen, da det ikke 

gælder såfremt det kræver uforholdsmæssige ressourcer. Mht. relevansen vil det berøre alle virk-

somheder med investeringsejendomme i alle regnskabsklasser selvom investering i ejendomme ikke 

er en hovedaktivitet og efter vores erfaring forekommer dette relativt hyppigt. 

• Sektion 18 indeholder ikke krav om at indregne udviklingsomkostninger, da det ikke er tilladt. 

Dette vurderes, at være en stor lempelse, for klasse C-virksomheder, da man undgår, at skulle fore-

tage skøn og beregninger når der er indikation på, at genindvindingsværdien er lavere end kostpri-

sen. Efter vores erfaring kan det være svært at dokumentere, at udviklingsomkostninger har en vær-

di, især når udviklingsprojektet befinder sig før kommercialiseringsfasen. Lempelsen er altså i høj 

grad væsentlig, men også relevant, da det efter vores opfattelse vil berøre mange virksomheder. 

Ikke fordi en virksomhed ofte starter med udviklingsomkostninger til udvikling af et produkt, for 

der vil virksomheden typisk være en B-virksomhed, men fordi det efter vores opfattelse må antages 

at være normalt, at C-virksomheder har udviklingsomkostninger både ved defensive og proaktive 

strategier. 

• I sektion 19 var der jf. afsnit 4.16.2 bestemmelser om både flere og mere specifikke oplysnings-

krav til virksomhedssammenslutninger, hvilket vurderes at være byrdefulde krav, da det er tidskræ-

vende f.eks. at skulle give beskrivelser om de sammensluttede virksomheder og berigtigelsesfor-
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men. Endvidere giver det måske også anledning til mere dataindsamling. Oplysningskravet anses 

for at have en rimelig væsentlighed, mens relevansen afhænger af omfanget af virksomhedssam-

menslutninger mellem små og mellemstore virksomheder. 

• Standarden indeholder i sektion 20 et krav om indregning af finansielle leasingaktiver, hvilket 

medfører en væsentlig ekstrabyrde for B-virksomheder i form af, at skulle indregne finansielle lea-

singaktiver og –gæld. Aktivet og gælden skal måles efter de gældende regler om hhv. materielle 

anlægsaktiver og finansielle instrumenter, hvilket bl.a. betyder, at der skal foretages flere beregnin-

ger og skøn, hvis der er indikationer på værdiforringelse, og at de ekstra oplysningskrav til finan-

sielle instrumenter om lånebetingelser m.v. jf. ovenfor også skal opfyldes. At indregne finansielle 

leasingaktiver og -gæld, anses derfor som værende en væsentligt større byrde end blot at skulle op-

lyse om det i note. Mht. kravets relevans afhænger det af hvor mange B-virksomheder, der indgår 

finansielle leasingkontrakter og i hvilket omfang. Efter vores erfaring er relevant og meget væsent-

ligt. 

Samme sektion udviser endvidere jf. afsnit 4.17.2 væsentligt flere specifikke oplysningskrav til både 

finansielle og operationelle leasingkontrakter, hvilket vurderes at være tidskrævende at indarbejde i 

årsregnskabet, da det kan give anledning til større informationsindsamling og nærlæsning af kon-

trakterne. 

• Ved gennemgang af sektion 21 i afsnit 4.18.2 konstateredes flere og væsentlig mere omfattende 

oplysningskrav til hensatteforpligtelser og eventualposter særligt for B-virksomheder men også for 

C-mellem-virksomheder. Det væsentligt mere omfattende krav i standarden er dels specifikke krav 

om beskrivelser af hensatte forpligtelsers art, forfaldstidspunkt og usikkerhed m.v., hvilket kan give 

anledning til at fortage flere skøn, og dels en specifikation posten, der f.eks. for garantiforpligtelser 

i visse tilfælde kan være ret omfattende, da det stiller store krav til virksomhedens registreringer. 

Kravene ville have relevans for alle regnskabsklasser med hensatte forpligtelser, hvilket efter vores 

erfaring ofte, men kun stort set kun forekommer i form af en udskudt skatteforpligtelse. 

• Ifølge sektion 23 er der krav om indregning af entreprisekontrakter efter produktionsmetoden, 

hvilket pålægger B-virksomheder, en væsentlig byrde, da det stiller større krav til virksomhedens 

registreringsgrundlag og estimater. Det giver anledning til, at der skal foretages flere beregninger og 

skøn, end hvis der blot kunne indregnes efter faktureringsmetoden. Kravet har efter vores erfaring 

relevans, da vi vurderer at en del små virksomheder vil blive berørt, f.eks. tømre-, mure- og glarme-

stervirksomheder. Men omvendt er der efter vores erfaring også en del af disse små virksomheder, 

der allerede har tilvalgt produktionsmetoden, da der er interesse for at indregne indtægten hurtigst 

muligt. 

• Af sektion 33 fremgår et væsentlig og mere omfattende krav om oplysninger til transaktioner 

med nærtstående parter, som vurderes at være væsentlige og byrdefulde, da man skal oplyse om 
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transaktionerne uanset om, der er handlet på markedsvilkår. Derudover vurderes det at være rele-

vant, da sådanne transaktioner efter vores erfaring ofte vil forekomme. F.eks. hvis aktionæren i et 

lille hovedaktionærselskab køber bilen ud af selskabet eller køb og salg mellem koncernforbundne 

produktions- og salgsselskaber.  

• C-virksomheder er efter ÅRLs § 99 påbudt, at oplyse om ikke-finansielle forhold i ledelsesberet-

ningen, der ikke fremgår af standarden. Umiddelbart er der f.eks. ikke noget krav om at redegøre og 

beskrive udvikling, forventninger, videnressourcer samt påvirkning af det eksterne miljø. Dette må 

anses at være en lempelse for C-virksomheder. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af disse be-

skrivelser vil fremgå af i noterne ifølge standardens mange øvrige oplysningskrav.  

Ovenstående forskelle er altså dem vi har tillagt ”stor” og ”mellem” betydning for vurderingen af 

hvor omfattende standarden er. Derudover skal tillægges alle de øvrige relevante men mindre væ-

sentlige forskelle med ”lille” betydning som angivet i bilag 2. Disse omfatter primært nogle flere 

eller mere specifikke oplysningskrav. Selvom de individuelt ikke medfører nogen væsentlig byrde 

for regnskabsproducenten kan man dog vælge at betragte alle sammen akkumuleret som en større 

byrde. Omvendt må man også sige, at nogle af disse forskelskrav sjældent er så relevante, og sjæl-

dent vil flere af disse berøre én virksomhed. Dette gælder særligt de ekstra og mere specifikke op-

lysningskrav vedr. aktiebaseret vederlæggelse, offentlige tilskud samt medarbejderforpligtelser.   

På baggrund af ovenstående må det sammenfattes, at IFRS for SMEs samlet set er mere omfattende 

end det nuværende regelsæt i Danmark. Der var kun konstateret tre lempelser ifht. ÅRL. Den ene 

vedr. indregning af udviklingsomkostninger, den anden vedr. indregning af sikringsinstrumenter, 

der vurderedes, at have mindre relevans for små og mellemstore virksomheder, og den tredje var 

ledelsesberetningen, hvor de fleste krav i ÅRL kun omfattede C-virksomheder.  

Alle de øvrige relevante og væsentlige forskelle vurderes at pålægge danske regnskabsproducenter 

en større byrde efter IFRS for SMEs, dog mest for B-virksomheder. De ekstrakrav, der ovenfor vur-

deredes, at have højeste relevans og væsentlighed er følgende: 

• krav om udarbejdelse af pengestrømsopgørelse (B-virksomheder) 

• krav om udarbejdelse af koncernregnskab (B-koncerner)  

• mere omfattende oplysningskrav til finansielle instrumenter 

• krav om indregning af IPO på varelager (B-virksomheder) 

• krav om indregning af finansielle leasingaktiver(B-virksomheder) 

• mere omfattende krav om oplysninger til leasingkontrakter 

• mere omfattende krav om oplysninger til transaktioner med nærtstående parter 
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Generelt kan det også konkluderes, at IFRS for SMEs og ÅRL ligner hinanden meget, hvilket skyl-

des den fælles begrebsramme. Standarden indeholder bare mange flere minimumskrav end ÅRL, og 

udfylder dermed begrebsrammen med en meget mere regelbaseret tilgang. Modsat er ÅRL mere 

principbaseret, der kun indeholder de meget basale og grundlæggende minimumskrav, og resten 

overlades til begrebsrammen. Standarden er dog ikke særligt detailreguleret, hvis man sammenhol-

der den med den fulde IFRS, der består af flere tusind sider. 

Den større detailregulering i standarden betyder især, at standarden indeholder mange flere oplys-

ningskrav end ÅRL, hvoraf de på tre områder er de eneste, som vurderes både meget relevante og 

meget væsentlige. 

De øvrige relevante og væsentlige forskelle er nærmere et resultat af ÅRLs differentiering af regel-

sættet og skyldes ikke standardens mere regelbaserede form, da disse krav kun vil være ekstrakrav 

for B-virksomhederne.  

6.2.2 Vurdering af forskellenes omfang i praksis 

Standarden er altså mere byrdefuld på papiret, men det betyder ikke nødvendigvis, at den også vil 

være det i praksis. 

Som nævnt ovenfor er standarden er mere detailregulerende og indeholder flere minimumskrav end 

ÅRL. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om standardens oplysningskrav i visse tilfælde 

ligger udover begrebsrammens krav, eller om standardens oplysningskrav i praksis også bliver op-

fyldt efter ÅRL. Førstnævnte kan ikke udelukkes og sidstnævnte er efter vores erfaring ikke opfat-

telsen, men det er klart, at hvis der er særlige forhold, der åbenlyst kræves indarbejdet ifølge be-

grebsrammen eller at en regnskabsbruger direkte kræver oplysningen (markedsløsning), vil oplys-

ningerne med rimelig sandsynlighed blive tilføjet. Dog vil et sådant forhold nok aldrig blive opfyldt 

så udførligt og detaljeret som standarden på nogle områder kræver det.  

Med udgangspunkt i opsummeringen og vurderingen af de væsentlige forskelle tidligere i dette ka-

pitel, blev det konstateret at forskellene gav anledning til nogle forskellige byrder i praksis. Nogle 

af ekstrakravene gav anledning til flere skøn, beregninger og indhentning af information, mens an-

dre blot var mere tidskrævende at udarbejde. Dette vil være en realitet for de uprofessionelle regn-

skabsproducenter217, men for de professionelle vil det være anderledes i praksis. Det vil nemlig ikke 

nødvendigvis være så byrdefuldt, da der findes IT-programmer218

                                                 
217 Med uprofessionelle regnskabsproducenter menes der virksomheder, som ikke har så store regnskabsmæssige res-
sourcer og kompetencer.  

, der f.eks. automatisk kan genere-

re en pengestrømsopgørelse og en totalindkomstopgørelse på baggrund af det eksisterende regn-

218 F.eks. CaseWare, det mest udbredte program i verden til at udarbejde regnskaber i, www.regnskabsinformatik.dk 
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skab, uden der skal foretages særlige omfattende manuelle handlinger. Det samme gælder indreg-

ning af IPO på varelagre. Her findes flere forskellige økonomistyringsprogrammer219

Det er dog klart at krav som f.eks. måling af investeringsejendomme til dagsværdi, der giver anled-

ning skøn, beregninger og større dataindsamling i praksis vil være mere byrdefuldt. Derudover er 

det vigtigt i disse overvejelser, at mange af de små og mellemstore virksomheder, der ifølge IASB 

skal anvende IFRS for SMEs, ikke er professionelle hvorfor byrderne i praksis vil være store.  

, der ud fra 

nogle fordelingsnøgler kan allokere indirekte produktionsomkostninger til produktets kostpris. 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at IFRS for SMEs også vil være byrdefuld i prak-

sis for små uprofessionelle regnskabsproducenter, mens at nogle af standardens ekstrakrav ikke vil 

anses at være byrdefulde for professionelle regnskabsproducenter. Desuden vurderes det, at det ikke 

kan udelukkes, at standarden i visse tilfælde overskrider begrebsrammens krav, og at nogle af 

ekstrakravene måske også i nogen grad ville blive opfyldt af ÅRL ved markedsløsning. 

6.3 Kritikpunkter 

I afsnit 6.1 kunne det konstateres, at der er nogle meget relevante fordele ved standarden, som taler 

for, at man bør implementere den i dansk regnskabsregulering. Men der er også nogle ret væsentlige 

kritikpunkter, som skal iagttages, før man beslutter om man vil implementere standarden. På bag-

grund af de foregående kapitler, kan der udledes følgende vigtige kritikpunkter: 

• Sammenligneligheden mellem virksomheder over landegrænser er afhængig af at andre lan-

de også stiller krav om brug af IFRS for SMEs 

• Det er en forudsætning, at standarden anvendes konsistent i alle lande 

• Hvis standarden indføres i en forenklet udgave på nationalt plan, så bortfalder den største 

fordel ved standarden 

• Standarden har ikke stor nytte for lokalt opererende virksomheder med få interessenter 

• Nogle af fordelene ved bedre sammenlignelighed vil måske først vise sig på lang sigt 

• Det er tvivlsomt, hvor mange virksomheder i Danmark, der vil gøre brug af standarden 

• Det er usikkert hvad EU's endelige beslutning bliver, og store lande som Tyskland og Frank-

rig er modstandere 

• Tendensen er, at det primært er udviklingslandene, der viser størst interesse for standarden 

• Der er større afstand til beslutningstagerne i IASB, end hvis det var national regulering 

Sammenligneligheden mellem regnskaber fra virksomheder på tværs af landegrænser er helt afhæn-

gig af, om andre lande også vælger at implementere standarden. Hvis det f.eks. kun er Danmark, der 
                                                 
219 F.eks. SAP 
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implementerer den, og ingen af vores største samhandelslande vælger at gøre dette, kan de danske 

virksomheder ikke opnå de fordele der følger af bedre sammenlignelighed220. Dermed vil det pri-

mært gavne den danske stat, som sparer ressourcer på udvikling og vedligeholdelse af flere regn-

skabssprog, men for virksomhederne er der ikke nogle rigtig store fordele ved at implementere 

standarden, da nytten ved at indføre standarden ikke overstiger omkostningerne herved. Det vil der-

for kun være f.eks. dattervirksomheder af børsnoterede selskaber, som kan se en fordel i at anvende 

den, da den er mere konsistent med fuld IFRS, eller virksomheder i regnskabsklasse C-stor, som 

måske vil opleve nogle regnskabsmæssige lempelser ved at anvende den221

Den nuværende status for implementering af standarden er som beskrevet i kapitel 3.4, at det mest 

er udviklingslandene, der er aktive og først til at implementere standarden. Af vores nabolande er 

det kun Sverige og England, som har taget konkrete skridt i retning af implementering af IFRS for 

SMEs. Som det ser ud lige nu, er man altså i en situation, hvor fordelen ved sammenlignelighed på 

tværs af landegrænser nok ikke vil have så stor effekt for danske virksomheder. 

. 

Flere lande har svaret i EU's høringsrunde, at standarden er for kompleks til de små virksomheder, 

og man kan derfor forestille sig, at nogle lande vil lave en forenklet IFRS for SMEs til de små virk-

somheder. Men standardens succes afhænger i høj grad af, om landene vælger at lave deres egen 

forenklede version af standarden. Hvis landene ikke indfører IFRS for SMEs som den er, men der-

imod laver nationale tilpasninger til den, så forsvinder en stor del af formålet med den. Regnskabs-

brugerne vil formentlig ikke bruge ressourcer på at sætte sig ind i, hvilke afvigelser alle de enkelte 

lande har lavet, og de kan derfor ikke have tillid til, at regnskaberne er 100 % sammenlignelige. På 

den måde kan man i forhold til regnskabsbrugerne ligeså godt bevare de eksisterende regelsæt, hvis 

man ikke har tænkt sig at indføre IFRS for SMEs som den er. Om Danmark bør indføre standarden 

eller beholde de eksisterende regler afhænger derfor bl.a. af, hvordan de øvrige lande har tænkt sig 

at implementere den. 

Som det ser ud lige nu i England og Sverige222

                                                 
220 Se afsnit 6.1 

, har man i begge lande valgt at foretage rettelser til 

standarden, så den bedre passer til deres nationale lovgivning. Der er ikke tale om store rettelser, 

men det er nok til at regnskabsbruger kan miste tilliden til sammenligneligheden, hvis man ikke har 

sat sig ind i, hvor afvigelserne er. Det er uvist, om de vil anvende hele standarden som den er, hvis 

det bliver implementeret i EU, men man kan godt forestille sig, at det ikke er tilfældet, når de lige 

har brugt ressourcer på opdateringen af den nye regnskabsregulering. 

221 Se afsnit 6.2 
222 Se kapitel 5 
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Flere EU-lande har givet udtryk for, at standarden ikke har stor nytte for lokalt opererende virksom-

heder med få ejere, og det vurderes også at være tilfældet. F.eks. har den lokale restaurant eller tøj-

forretning ikke meget nytte af at standarden giver international sammenlignelighed, og bedre mu-

lighed for at skaffe lån og kapital i udlandet. Det taler for, at man skal vælge en løsning, hvor de 

små virksomheder, som ikke har nytte af standardens fordele, kan holde sig til et mindre omfattende 

nationalt regelsæt, ligesom det er foreslået i England og Sverige. 

Nogle af standardens fordele på mikroniveau, som er beskrevet i afsnit 6.1 vil først vise sig på lang 

sigt, da det tager tid før et helt marked tilpasser sig til en ny situation. Der er derfor også usikkerhed 

forbundet med, om disse fordele i sidste ende overhovedet vil vise sig. Virksomhedernes incitamen-

ter til at anvende standarden vil derfor nok være begrænsede, før de kan se nogle konkrete fordele, 

som også vil vise sig på kort sigt. Incitamenterne begrænses yderligere af, at vi i Danmark allerede 

har en regnskabslovgivning af god kvalitet223

På nuværende tidspunkt, er det stadig usikkert, hvad EU's beslutning bliver mht. standarden, og 

vigtige EU-nationer som Tyskland, Frankrig og Italien er klare modstandere af den. Det vil derfor 

ikke være fornuftigt, hvis Danmark træffer endelig beslutning før, der er klarhed over, hvordan og 

om den bliver implementeret i de nye regnskabsdirektiver

. Kun i få tilfælde, hvor det f.eks. kan lette konsolide-

ringen med en bruger af fuld IFRS, vil virksomhederne have et direkte incitament til at anvende 

standarden. Man kan altså ikke regne med at virksomhederne selv aktivt vil vælge at følge IFRS for 

SMEs, og det vil derfor være regnskabsbrugerne og lovgivningen, der skal være drivkraften for at 

indføre standarden. Det taler for, at man for at opnå de ønskede fordele ved international implemen-

tering af IFRS for SMEs, kan være nødt til at påkræve virksomheder at anvende standarden fremfor 

at gøre det frivilligt. 

224

Tendensen har indtil videre været, at det er udviklingslandene, der har været de mest aktive til at 

implementere IFRS for SMEs

. 

225

                                                 
223 Telefoninterview, Jørgensen, Ole Steen, chefkonsulent Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 1. og 2. marts 
2011 

, og det er ikke disse lande, som danske virksomheder normalt har 

behov for at rapportere til. Det er dog den fordel, at danske investorer, nu får bedre beslutnings-

grundlag til investeringer i udlandet. Men for at skabe incitament til anvendelse af standarden vil 

det kræve, at flere lande, som vi normalt sammenligner os med og handler med, også indfører den. 

Optimalt set burde standarden blive påtvunget alle de relevante virksomheder med internationale 

interessenter fra EU-niveau, så man undgår at alle EU-landene afventer hinanden, og aldrig rigtig 

224 Se kapitel 5.5 
225 Se kapitel 3.4 
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kommer til en beslutning. Men denne situation er næppe realistisk pga. modstanden internt i EU fra 

lande som Tyskland, Frankrig og Italien. 

Et sidste punkt, som man bør overveje, er at en implementering af standarden i Danmark minimerer 

vores egen indflydelse på regnskabsreguleringen, da den bliver foretaget centralt fra IASB. Men 

Danmark er allerede meget positive overfor IASBs standarder, og vi har den samme begrebsramme 

og bruger bl.a. IASer som fortolkningsbidrag til ÅRL. Det vil måske ikke være så meget imod 

Danmarks interesse alligevel, hvis man holder det op mod de ressourcer man kan spare ved at cen-

tralisere udviklingen og vedligeholdelsen af regnskabsreguleringen. 

6.4 Mulig implementering i Danmark 

Nedenfor vil vi komme med et forslag til, hvem standarden er relevant for, i hvilket omfang den kan 

implementeres, og hvornår det kan ske. Forslagene er baseret på vores egne vurderinger ud fra de 

foretagne redegørelser og analyser. 

Der er på baggrund af ovenstående betydelige fordele, som betyder at standarden efter vores vurde-

ring bør implementeres i Danmark. Kritikpunkterne ovenfor, taler dog for, at den ikke skal imple-

menteres fuldt ud for alle virksomheder. Derudover er tidspunktet for implementering afhængig af 

flere usikre forhold.  

Nedenfor gives et forslag til implementering i Danmark, der giver mulighed for at udnytte standar-

dens fordele, men som også tager hensyn til kritikpunkterne. 

6.4.1 Hvem og hvordan 

Standarden er pga. væsentlige forskelle mere byrdefuld for regnskabsklasse B end ÅRL. For regn-

skabsklasse C var der også forskelle, som dog ikke vurderes væsentlig byrdefulde. 

I Sverige og Storbritannien, hvor man allerede er i gang med implementeringen, har man valgt at 

differentiere regnskabsklasserne blandt de ikke børsnoterede virksomheder. 

I Sverige har man valgt, at K3, svarende til C- og store B-virksomheder, skal anvende IFRS for 

SMEs226

I Storbritannien har man valgt, at offentligt ansvarlige virksomheder skal bruge fuld IFRS, med-

mindre de falder ind under grænserne, for det der ca. svarer til regnskabsklasse B. Hvis det er til-

fældet skal de anvende IFRS for SMEs. Ikke offentligt ansvarlige virksomheder skal anvende IFRS 

. Den nedre grænse for K3 er lavere end den danske grænse mellem B og C, hvorfor nogle 

virksomheder i dansk regnskabsklasse B størrelse også er omfattet af IFRS for SMEs. Sverige skel-

ner ikke mellem offentligt ansvarlige og ikke offentligt ansvarlige virksomheder.  

                                                 
226 Se kapitel 5.1 
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for SMEs, hvis de overskrider det der ca. svarer til regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B skal an-

vende et mindre nationalt regelsæt. 

Efter vores vurdering bør man beholde det nuværende kriterium for regnskabsklasse D, der skal 

aflægge efter fuld IFRS, da denne omfatter offentligt ansvarlige virksomheder, for hvilke IFRS for 

SMEs ikke kan anvendes. Alle øvrige ikke offentligt ansvarlige virksomheder bør ikke aflægge ef-

ter IFRS for SMEs, men regelsættet bør differentieres på regnskabsklasser ligesom i Storbritannien 

og Sverige. Vi er altså heller ikke helt enige i IASBs holdning hertil. 

Vi mener at IFRS for SMEs bør implementeres for regnskabsklasse C alene, da vi vurderer at de 

forskelle, der er mellem ÅRL og standarden, for denne regnskabsklasse ikke er så væsentlige og 

byrdefulde, at de underminerer fordelene ved standarden. Jf. ovenfor er der kun tre væsentlige og 

relevante forskelle, som begge er i relation til oplysningskravene. 

Med denne model vil alle virksomheder i regnskabsklasse C blive omfattet, selvom de ikke opererer 

internationalt. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at have differentiering på dette område, da det vil 

give et uoverskueligt regelsæt samt afgrænsningsproblemer mellem national og international. Som 

det er beskrevet under kritikpunkterne, har mange virksomheder heller ikke på kort sigt incitament 

til selv at vælge standarden, hvorfor man risikerer, at det kun er få som vil anvende den. I et sådan 

tilfælde, vil alle de langsigtede fordele og samfundets fordele mht. sparede ressourcer falde bort, og 

man vil stå med endnu flere regnskabssprog end før implementeringen. 

For regnskabsklasse B vil byrderne ved at implementere IFRS for SMEs overstige de fordele, som 

man kan få ud af det, for rigtig mange virksomheder. Det vil altså ikke være relevant at indføre 

standarden som lovkrav for disse virksomheder. Der kan dog godt være virksomheder i denne klas-

se, som oplever det modsatte pga. deres internationale karakter, hvorfor standarden skal være en 

tilvalgsmulighed for alle i regnskabsklasse B.  

Som det er nævnt under kritikpunkterne, er der usikkerhed, om standarden bliver et generelt krav i 

EU. Det er herudover understreget, at andre landes implementering er en væsentlig forudsætning for 

standardens succes. For at få de optimale fordele ud af en implementering af standarden i de enkelte 

lande, er det nødvendigt, at den implementeres i alle lande samtidig, og at den implementeres konsi-

stent i alle lande. Det skal derfor ikke være muligt, at implementere den med egne nationale rettel-

ser, som man f.eks. har gjort i Sverige og Storbritannien, selvom rettelserne er begrænsede. Hvis 

alle lande laver deres egne nationale rettelser, risikerer man at miste tilliden til sammenlignelighe-

den. Vi mener derfor, at der er behov for, at standarden implementeres som lovkrav på EU-niveau. 
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En af de store fordele ved standarden er, at samfundet kan spare ressourcer ved at centralisere stan-

dardudviklingen og vedligeholdelsen til IASB, og at uddannelse kan begrænses til uddannelse i ét 

regnskabssprog. Derfor mener vi, at der kan være en idé i at lade regelsættet for regnskabsklasse B 

blive en forenklet udgave af IFRS for SMEs, hvor der er taget hensyn til de forskelle der er beskre-

vet i afsnit 6.2. 

6.4.2 Hvornår 

Hvornår standarden skal implementeres i Danmark, er et spørgsmål om, hvornår det er relevant i 

forhold til de fordele, man får ud af det. Den store fordel er sammenlignelighed på tværs af lande-

grænserne, og det skal derfor helst være på et tidspunkt, hvor flere af vores samhandelslande har 

valgt at implementere den. Dog kan man allerede drage fordel af, at Sverige og Storbritannien har 

valgt at implementere den. Herudover er der alle de andre beskrevne fordele, som ikke afhænger af 

de øvrige landes implementering. Disse fordele taler for, at man skal implementere standarden med 

det samme. 

Der er to væsentlige forhold, som man bør afvente før der træffes beslutning om implementering. 

Den første er, at der stadig er usikkerhed om, hvordan standarden behandles i EU, og om de opdate-

rede regnskabsdirektiver. Den anden er, at standarden allerede er næsten to år gammel, hvorfor der 

snart vil komme en opdatering til den. Denne første opdatering må forventes, at indeholde flere ret-

telser end normalt, da det er første opdatering siden standarden er taget i brug. 

Vi vurder derfor, at Danmark helt klart skal indføre IFRS for SMEs efter den beskrevne model, men 

at man skal afvente afklaring på de to ovenstående forhold. 
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7. Konklusion 

Der har indtil juli måned 2009 ikke været en international regnskabsstandard for små og mellemsto-

re virksomheder. Nu er den her, men bør den implementeres i Danmark? og i så fald, i hvilket om-

fang? 

En international regnskabsstandard har mange fordele, og den væsentligste fordel er sammenligne-

lighed på tværs af landegrænser. Den større sammenlignelighed på tværs af landegrænserne kan på 

lang sigt reducere antallet af ineffektive ressourceallokeringer, hvilket vil gavne samfundet. For de 

enkelte virksomheder kan det betyde, at det er nemmere at opnå finansiering på det internationale 

marked, og større sammenlignelighed kan bidrage til større konkurrence og dermed lavere priser på 

f.eks. finansiering. Det var især disse fordele, som var baggrunden for IFRS for SMEs. 

Herudover kan det konkluderes, at standarden har yderligere fordele. Der er tale om én standard 

med ét fortolkningsbidrag, som gør den mere overskuelig og nemmere at gå til end det eksisterende 

regelsæt. Med indførelse af standarden vil der kun være ét regnskabssprog på tværs af landegræn-

serne, hvilket reducerer omkostningerne til uddannelse og vedligeholdelse af kompetencer. Det gi-

ver endvidere mulighed for udveksling af uddannelse, kompetencer og arbejdskraft mellem landene. 

Standarden er baseret på fuld IFRS, og regnskabssproget vil derfor også være i overensstemmelse 

med denne. Dette giver anledning til en nemmere konsolidering mellem børsnoterede og ikke børs-

noterede virksomheder. IFRS for SMEs forventes kun opdateret hvert 3. år, og det er en internatio-

nal standard af høj kvalitet, som udvikles og vedligeholdes centralt fra IASB. Der er altså mulighed 

for at spare ressourcer på nationalt niveau til udvikling og vedligeholdelse af egne regnskabsstan-

darder og lovgivning. 

Standarden er baseret på samme begrebsramme og grundlæggende forudsætninger som ÅRL, men 

standarden er mere regelbaseret med flere minimumskrav end ÅRL, der overlader mere til begrebs-

rammen. De har altså grundlæggende samme målsætninger og forudsætninger, men udfylder dem 

på en forskellig måde. 

Samlet set er IFRS for SMEs mere omfattende og byrdefuld end det nuværende regelsæt i Danmark, 

især for regnskabsklasse B. Der er kun 3 væsentlige punkter, hvor standarden er lempeligere rent 

byrdemæssigt end ÅRL. Dette gælder indregning af udviklingsomkostninger og sikringsinstrumen-

ter, samt at der ikke er krav om en udførlig ledelsesberetning, som der er for regnskabsklasse C. 

Der er i alt syv relevante krav i standarden, som vurderes særligt væsentlige i forhold til omfanget. 

Fire af dem er kun ekstrakrav for regnskabsklasse B. Det er krav om udarbejdelse af pengestrøms-

opgørelse, udarbejdelse af koncernregnskab, indregning af IPO på varelager samt indregning af 
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finansielle leasingaktiver. De tre resterende krav, som også omfatter regnskabsklasse C, er mere 

omfattende oplysningskrav til finansielle instrumenter, leasingkontrakter samt transaktioner med 

nærtstående parter. Udover disse væsentlige forskelle er der flere relevante men mindre væsentlige 

og byrdefulde forskelle. Dette er f.eks. kravet om udarbejdelse af totalindkomstopgørelse, oplysning 

af minoritetsinteressers resultatandele, anvendelse af produktionsmetoden for entreprisekontrakter i 

regnskabsklasse B, krav om måling af investeringsejendomme til dagsværdi, samt flere og mere 

specifikke oplysningskrav hertil og til goodwill. Yderligere er der flere små forskelle af lille betyd-

ning, som akkumuleret set kan være en byrde for virksomhederne. Det er dog mindre relevante 

krav, hvor flere af dem sjældent vil berøre én virksomhed. 

For regnskabsklasse B vil byrderne ved at implementere IFRS for SMEs overstige de fordele, som 

man kan få ud af det, for rigtigt mange virksomheder. Men for regnskabsklasse C vurderes det ikke, 

at forskellene mellem ÅRL og standarden er så væsentlige og byrdefulde, at de underminerer forde-

lene ved den. Der kan dog stadig være internationale virksomheder i regnskabsklasse B, som vil 

have fordele ved at anvende standarden, og derfor bør have den som en tilvalgsmulighed. 

I vores nabolande er der generelt en positiv holdning til IFRS for SMEs med undtagelse af Tysk-

land, som er stor modstander. I Sverige og Storbritannien har man allerede udarbejdet forslag til en 

ny regnskabsregulering, som implementerer IFRS for SMEs med nogle enkelte nationale justerin-

ger. De har valgt at implementere dem på det man i Danmark ca. ville kalde regnskabsklasse C, og 

har bevaret nogle nationale regler for de små virksomheder, som er mere enkle. I Norge er man po-

sitiv, men synes dog også, at standarden er for kompleks for små virksomheder. Norge har ikke 

truffet endelig beslutning, og man afventer p.t. implementeringen i de øvrige lande, da man mener, 

at det eksisterende regelsæt er af god kvalitet. 

I EU er flertallet af medlemslandene generelt positive overfor standarden, men det kan endnu ikke 

siges, hvad der vil ske, fordi man afventer en større opdatering af regnskabsdirektiverne. Det er 

usikkert, hvad udfaldet vil blive, da store EU-lande som Tyskland, Frankrig og Italien er modstan-

dere af standarden. Der kan derfor kun tillades implementering inden for grænserne af EU-

direktiverne. 

Selvom standarden har mange fordele, er der stadig flere kritikpunkter, som man bør iagttage før 

man beslutter at implementere IFRS for SMEs. Et vigtigt kritikpunkt er, at sammenlignelighed på 

tværs af landegrænserne, er afhængig af udbredelsen af standarden i andre lande, og at den samtidig 

anvendes konsistent i alle landene. Hvis standarden f.eks. implementeres i en forenklet udgave på 

nationalt plan, så kan man risikere at miste tilliden til sammenligneligheden på tværs af landegræn-

serne. Som det ser ud lige nu, er det primært udviklingslande, som allerede har implementeret eller 
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planlægger at implementere standarden. I EU er det kun Sverige og Storbritannien, der aktivt har 

planlagt at indføre IFRS-for-SMEs-baserede regelsæt, hvilket er positivt, men ikke tilstrækkeligt til, 

at sammenlignelighed på tværs af landegrænserne er den væsentligste fordel for danske virksomhe-

der. 

Herudover er det et væsentligt kritikpunkt, at de store fordele ved større sammenlignelighed for de 

enkelte virksomheder først vil vise sig på langt sigt. Der er derfor også usikkerhed om fordelene 

overhovedet vil vise sig, da det afhænger af flere usikre forhold. Virksomhederne vil derfor ikke 

have incitament til individuelt at implementere IFRS for SMEs, før de kan se nogle mere konkrete 

fordele allerede på kort sigt. Incitamentet begrænses yderligere af, at Danmark allerede har en regn-

skabslovgivning af god kvalitet. Hvis man ønsker at opnå de langsigtede fordele, kan det derfor 

være nødvendigt, at indføre standarden som et lovkrav og ikke som en frivillig valgmulighed. Også 

som lovkrav på EU-niveau, så der sikres konsistens mellem alle landenes regler. 

Bortset fra de langsigtede fordele vil de øvrige fordele i form af sparede ressourcer til uddannelse, 

udvikling og vedligeholdelse af regnskabslovgivning m.v. vise sig umiddelbart efter, standarden er 

implementeret. Der vil derfor stadig være incitament til at indføre IFRS for SMEs i Danmark. 

Standarden blev introduceret i juli 2009, og med en forventet opdatering hvert 3. år, vil den første 

opdatering snart være klar. Denne opdatering må forventes at være større end sædvanlig, da det er 

den første opdatering siden introduktionen, og hvor lande har haft praktisk erfaring med standarden. 

Det er således vores vurdering, at standarden bør implementeres i Danmark som et lovkrav for 

regnskabsklasse C og som en tilvalgsmulighed for regnskabsklasse B. Implementeringen af stan-

darden bør dog først ske, når de nye regnskabsdirektiver har skabt klarhed over situationen i EU, og 

når den første opdatering af standarden siden introduktionen i 2009 er offentliggjort. 
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Bilag 1 – Begrebsrammen 

Begrebsrammen i IFRS for SMEs ligner meget begrebsrammen i ÅRL, da ÅRL begrebsrammen 

også er baseret på IASBs formueorienterede begrebsramme som omtalt under afsnit 2.2.1. Derfor 

vil nogle af afsnittene være fuldstændig i overensstemmelse med de danske regler, hvorfor nogle 

gennemgås mere overfladisk end andre. 

Begrebsrammen er en konceptuel referenceramme til løsning af regnskabsproblemer, og som har til 

formål at forøge konsistens og sammenlignelighed, modvirke enkeltpersoners særinteresser, hjælpe 

med at analysere regnskabsmæssige problemstillinger samt forøge regnskabsbrugers tillid og forstå-

else af årsrapporten. 

Begrebsrammen er beskrevet i standardens sektion 2. 

Formål 

Sektion 2 har til formål at beskrive målsætningen for SMEernes regnskaber, og de kvalitative egen-

skaber, der øger nytteværdien af informationen i regnskaberne. Herudover fastsættes de begreber og 

grundlæggende principper, som regnskaberne bygger på.227

Målet med regnskaberne

 

228

Målet med regnskaberne er i overensstemmelse med formålet for hele standarden jf. afsnit 3.2.2, og 

er i paragraf 2.2 angivet således: ”At give information om den finansielle stilling, resultater og pen-

gestrømme, til nytte for økonomiske beslutninger hos en bred gruppe af regnskabsbrugere, der ikke 

selv er i stand til at forlange individuelle informationer til dækning deres behov.” 

 

Herudover skal regnskaberne vise resultaterne af virksomhedens ledelse og dens ansvarlighed i for-

valtningen af virksomhedens ressourcer, hvilket særligt understøtter kontrolopgaven og fordelings-

opgaven. Prognoseopgaven understøttes af oplysningerne i regnskabet om formueforhold og penge-

strømme. 

Ovenstående svarer til niveau 1 i den danske begrebsramme (ÅRL § 12), da denne også henvender 

sig til en bred gruppe af interessenter. Der er ikke nogen deciderede afvigelser i forhold til ÅRL229

  

. 

                                                 
227 IFRS for SMEs paragraf 2.1 
228 IFRS for SMEs paragraf 2.2-2.3 
229 ÅRL § 12 



Side 92 af 100 
 

Kvalitative egenskaber230

Sektion 2 oplister en række af kvalitative egenskaber som anført nedenfor: 

 

• Forståelighed: Regnskabsinformationen skal præsenteres, så det kan forstås af en bruger 

med rimeligt kendskab til forretning, økonomi og regnskab, og som er villig til at undersøge 

informationen med rimelig omhu. 

• Relevans: Informationen skal være relevant for regnskabsbrugerne. Relevans foreligger når 

informationen er i stand til at påvirke brugernes beslutninger og bidrager til at: 

o Evaluere historiske, nuværende eller fremtidige begivenheder (prognoseværdi) 

o Bekræfte eller korrigere tidligere evalueringer (bekræftelsesværdi) 

• Væsentlighed (materiality): En oplysning er væsentlig og derved relevant, hvis dens ude-

ladelse eller fejlinformation kan påvirke brugernes økonomiske beslutninger. Væsentlighed 

afhænger af størrelsen af forholdet, men et uvæsentligt forhold bør ikke udelades for at op-

når en bestemt præsentation af virksomhedens økonomiske stilling. 

• Troværdig repræsentation: Troværdig repræsentation fremgår gennem de to egenskaber 

pålidelighed og substans: 

o Pålidelighed: Informationen er uden fejl, er neutral og repræsenterer troværdigt de 

økonomiske forhold, som informationen repræsenterer. 

o Substans: Transaktioner, begivenheder og forhold skal indregnes og præsenteres i 

henhold til deres substans frem for deres formalia. Dvs. at man regnskabet bør bygge 

på semantiske poster. 

• Forsigtighed (fejlfrihed): Estimater under usikkerhed bør foretages med en vis grad af for-

sigtighed, så aktiver eller indkomst ikke er overvurderede. Men det må dog ikke åbne op for 

forsætlig undervurdering af aktiver og indkomst eller forsætlig overvurdering af passiver og 

udgifter. Forsigtighed må altså ikke være med til at ”farve” regnskabet. Dette begreb for-

svinder muligvis i den nye begrebsramme, som er under udarbejdelse af IASB og FASB231

• Fuldstændighed: Informationerne skal være fuldstændige og omfatte al information om det 

beskrevne forhold, dog indenfor grænserne af væsentlighed samt nytte > omkostninger. 

. 

• Sammenlignelighed: Brugerne skal kunne sammenligne en virksomheds regnskaber over 

tid for at kunne identificere udviklingsretningen i virksomheden. Brugerne skal også kunne 

vurdere forskellige virksomheder i forhold til hinanden. Sammenlignelighed opnås ved at 

have konsistens i anvendt regnskabspraksis, og brugerne skal oplyses om ændringer heri og 

om effekterne heraf. 

                                                 
230 IFRS for SMEs paragraf 2.4-2.14 
231 Fünschel, Kim mfl., Regnskabshåndbogen 2010, PriceWaterhouseCoopers, Hellerup, Cool Gray A/S, s. 49 
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• Rettidighed: Informationerne skal leveres indenfor tidsrammerne af de beslutninger, som 

den kan påvirke. Hvis informationen leveres med unødig forsinkelse kan den miste sin rele-

vans. Der skal således ske en afbalancering mellem relevans og pålidelighed, da man kan 

blive nødt til at have ventetid for at skaffe mere pålidelig information. 

• Nytte > omkostninger: Nytteværdien af information bør overstige omkostningerne ved at 

skaffe den. Men man skal være opmærksom på, at omkostningerne ikke nødvendigvis bæres 

af den der har nytten. 

Ovenstående kvalitative egenskaber er i overensstemmelse med niveau 2 i den danske begrebsram-

me232

Definitioner

, og der er ikke nogen væsentlige afvigelser. 

233

Standardens definitioner af aktiver, passiver, egenkapital, indtægter og omkostninger er fuldstændig 

i overensstemmelse med de danske

 

234

Indregningskriterier og måleattributter

 definitioner, hvorfor disse ikke vil blive gennemgået nærme-

re. Definitionerne fremgår af standardens sektion 2.15 til og med 2.26. 

235

De overordnede indregningskriterier er ligesom definitionerne fuldstændig i overensstemmelse med 

de danske.  

 

Der er to grundlæggende måleattributter: Historisk kostpris og dagsværdi (fair value).  

Historisk kostpris er beskrevet som det beløb eller dagsværdien af de vederlag, der er betalt for ak-

tivet på anskaffelsestidspunktet. For forpligtelser er historisk kostpris beløbet eller dagsværdien af 

de vederlag, der er modtaget i bytte for forpligtelsen på anskaffelsestidspunktet. Kostprisen er i vis-

se tilfælde størrelsen af det vederlag, der på indregningstidspunktet forventes at skulle betales for at 

afvikle forpligtelsen (f.eks. ved udskudt skat). Amortiseret kostpris er defineret som den historiske 

kostpris for et aktiv eller en forpligtelse plus eller minus den andel af den historiske kostpris, der 

tidligere er indregnet som omkostning eller indtægt, dvs. der tidligere er amortiseret med den effek-

tive rente. 

Dagsværdi er det beløb, som et aktiv kan blive byttet til eller en forpligtelse afviklet med, mellem 

uafhængige parter på arms længde vilkår.  

                                                 
232 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2010, 2. udgave, s. 202-208 
233 IFRS for SMEs paragraf 2.15-2.26 
234 Elling, Jens O., Finansiel Rapportering - teori og regulering, Gjellerup, 2010, 2. udgave, s. 209-210 
235 IFRS for SMEs paragraf 2.27-2.34 
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Det er understreget i paragraf 2.35 at indregnings- og måleprincipperne, som er udledt af IASBs 

begrebsramme (og fra fuld IFRS), er de fundamentale kriterier, som der henvises til, såfremt en 

transaktion ikke er omfattet direkte af standarden. Fremgangsmåden er uddybet i sektionerne 10.4 

og 10.5 jf. afsnit 4.8. 

Periodiseringsprincippet er gældende for alle poster udenfor pengestrømsopgørelsen, og disse po-

ster må kun indregnes, hvis de opfylder definitionerne og indregningskriterierne for de pågældende 

transaktioner, jf. paragraf 2.36. Dette er en understregning af, at man kun ønsker semantiske poster i 

regnskabet, som det også er tilfældet efter de danske regler. 

Måling 

Første indregning 

Ved første indregning skal alle aktiver og forpligtelser måles til historisk kostpris, medmindre an-

den måling specifikt er krævet i standarden236

Efterfølgende indregning 

. 

Finansielle aktiver og forpligtelser237

Finansielle aktiver og forpligtelser måles som beskrevet i sektion 11, Basis Financial Instruments, 

jf. afsnit 4.9. Alle andre finansielle aktiver og forpligtelser end dem, der er nævnt i sektion 11 og 12 

måles til dagsværdi. Dagsværdi findes med udgangspunkt i et hierarki i standardens sektion 11.27 

og svarer til fremgangsmåden i ÅRL § 37. 

 

Ikke-finansielle aktiver238

De fleste ikke-finansielle aktiver, som ved første indregning er målt til historisk kostpris måles ved 

efterfølgende indregning med andre måleattributter, som f.eks.: 

 

• Grunde og bygninger, andre anlæg og driftsmidler - til det laveste af bogført værdi og gen-
indvindingsværdi  

• Varebeholdninger - den laveste værdi af kostpris og salgspris minus færdiggørelses og 
salgsomkostninger svarende til nettorealisationsværdi. 

 
Herudover tillades måling til dagsværdi bl.a. for følgende aktiver: 

• Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures 
• Investeringsejendomme 

                                                 
236 IFRS for SMEs paragraf 2.46 
237 IFRS for SMEs paragraf 2.47-2.48 
238 IFRS for SMEs paragraf 2.49-2.50 
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Ikke-finansielle forpligtelser239

De fleste forpligtelser udover finansielle forpligtelser måles til det bedste estimat af det beløb, som 

kræves for at indfri forpligtelsen på datoen for årsregnskabet, hvilket svarer til amortiseret kostpris. 

 

Nedskrivning 

Der skal ikke nedskrives på aktiver, forpligtelser, indtægter eller omkostninger medmindre det er 

krævet direkte i denne standard. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at begrebsrammen herunder definition, indreg-

ningskriterier og måleattributter grundlæggende er i overensstemmelse med de danske regler herfor. 

Dette er en naturlig følge af, at den danske begrebsramme bygger på IASBs formueorienterede be-

grebsramme. Begrebsrammen i IFRS for SMEs bør derfor ikke give anledning til problemer for 

hverken regnskabsproducenter eller brugere.  

 

  

                                                 
239 IFRS for SMEs paragraf 2.51 
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Bilag 2 - Oversigt over væsentlige forskelle 

Sektion Relevante forskelle på området Betydning240 Nr. Område 
2 Begrebsrammen  - Begrebsrammen er i overensstemmelse med den 

danske, hvilket er en naturlig følge af at den dan-
ske begrebsramme bygger på IASBs formueorien-
terede begrebsramme. 

Ingen 

3 Retvisende billede, 
grundlæggende forudsæt-
ninger og regnskabets 
bestanddele 

- Intet krav om ledelsesberetning i IFRS for SMEs. 
- Krav om totalindkomstopgørelse, hvis der er dir-

ty-surplus-bevægelser på egenkapitalen 
- Krav om udarbejdelse af pengestrømsopgørelse, 

hvilket ikke er et krav i ÅRL 

Mellem 
Mellem 
 
Stor 

4 Balance - Små forskelle i skemakrav 
- Mindre forskel i definition af anlægs- og omsæt-

ningsaktiver 
- Krav til informationer om selskabskapital – også 

for anpartsselskaber uden anpartsklasser 

Ingen 
Ingen 
 
Ingen 

5 Totalindkomstopgørelse 
og resultatopgørelse 

- Udarbejdelse af totalindkomstopgørelse når der 
er dirty-surplus-bevægelser 

- Oplysning om minoritetsinteressers andel af årets 
resultat og totalindkomst 

Mellem 
 
Mellem 

6 Egenkapitalopgørelse 
eller resultatopgørelse og 
overført resultat 

- Udarbejdelse af fuldstændig egenkapitalopgørel-
se – også for B-virksomheder 

- Ikke krav om særskilt egenkapitalopgørelse når 
der ikke er dirty-surplus-bevægelser 

Lille 
 
Lille 
 
 

7 Pengestrømsopgørelse - Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse – også B-
virksomheder 

- Krav om tillægsoplysninger i visse situationer, 
der ikke fremgår af ÅRL 

Stor 
 
Lille 

8 Noteoplygninger og 
regnskabspraksis generelt 

- Ingen forskelle Ingen 

9 Koncernregnskab og 
separat regnskab 

- Udarbejdelse af koncernregnskab - også for kon-
cerner, der ikke overskrider grænsen for regn-
skabsklasse B. Dog ikke krav om præsentation af 
separat regnskab for en modervirksomhed, der 
aflægger koncernregnskab 

Stor 
 
 
 

10 Regnskabspraksis, skøn 
og fejl 

- IFRS for SMEs udgør én selvstændig standard 
med kun én krydshenvisning, men i Danmark er 
der én lov samt tre forskellige steder man skal 
finde fortolkningsbidrag. 

- Standarden skelner ikke mellem fundamentale 
fejl og øvrige fejl, hvilket medfører større oplys-
ningskrav for øvrige fejl. 

Stor 
 
 
 
Mellem 

11 Finansielle instrumenter - Ikke krav om at måle kortfristede fordringer og 
forpligtelser til amortiseret kostpris (denne er 
dog ofte lig med nettorealisationsværdi) 

- Forpligtelse til at modtage lån, anses ikke som af-
ledt finansielt instrument, hvorfor der kan måles 
til nettorealisationsværdi 

- Flere og mere omfattende oplysningskrav, der of-
te er relevante 

Lille 
 
 
Lille 
 
 
Stor 

12 Afledte finansielle in-
strumenter 

- Frivilligt at indregne sikringsinstrumenter, selv-
om indregningskriterier er opfyldt  

- Første måling skal ske til dagsværdi (denne er 
dog ofte lig kostpris) 

- Flere og mere omfattende oplysningskrav, der of-

Mellem 
 
Lille 
 
Mellem 

                                                 
240 Betydning: Forskellens væsentlighed for vurderingen af standarden 
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te er relevante 
13 Varelager - Standarden giver ikke mulighed for opskrivning 

til genindvindingsværdi 
- Forbud mod indregning af renter på varelager 
- Der er krav om indregning af IPO, hvilket ikke er 

et krav for regnskabsklasse B 

Ingen 
 
Ingen 
Stor 

14 Kapitalandele i associe-
rede virksomheder 

- Krav om samme regnskabsår, hvis praktisk, hvil-
ket ikke er et krav i ÅRL 

- Ingen krav om binding af opskrivninger på egen-
kapitalen 

- Krav om samme regnskabspraksis som investor 
ved valg af den indre værdis metode, hvis det er 
praktisk. Det er ikke et krav i ÅRL 

Lille 
 
Ingen 
 
Lille 

15 Kapitalandele i joint 
ventures 

- Krav om samme regnskabsår, hvis praktisk, hvil-
ket ikke er et krav i ÅRL 

- Ingen krav om binding af opskrivninger på egen-
kapitalen 

- Krav om samme regnskabspraksis som investor 
ved valg af den indre værdis metode, hvis det er 
praktisk. Det er ikke et krav i ÅRL 

Lille 
 
Ingen 
 
Lille 

16 Investeringsejendomme - Krav om måling til dagsværdi, hvis det ikke kræ-
ver uforholdsmæssigt store ressourcer, hvilket 
kun er en tilvalgsmulighed i ÅRL 

- Der er mere omfattende oplysningskrav om an-
vendelse af valuar, restriktioner på realiserbar-
heden af ejendommen samt kontraktlige forplig-
telser til reparationer, vedligeholdelse og forbed-
ring 

Mellem 
 
 
Mellem 

17 Grunde og bygninger, 
anlæg og driftsmidler 

- Der er ikke alternativ mulighed for måling til 
dagsværdi 

- Krav om indregning af IPO på egen fremstillede 
aktiver 

- Ikke muligt at indregne finansieringsomkostnin-
ger i kostprisen 

- Krav om årlig revurdering og regulering af rest-
værdien 

Ingen 
 
Lille 
 
Ingen 
 
Lille 

18 Immaterielle anlægsakti-
ver ekskl. goodwill 

- Ikke mulighed for indregning af udviklingsom-
kostninger i balancen, hvilket er en betydelig for-
enkling. Det er et krav for store klasse C og D 
virksomheder (lempelse) 

- Krav om en fast levetid på 10 år, hvis et pålideligt 
estimat ikke kan laves, hvilket er en forenkling 

- Krav om oplysning i anlægsnoten, om hvor af-
skrivningerne er indregnet 

Stor 
 
 
 
Lille 
 
Lille 

19 Virksomheds-
sammenslutninger og 
goodwill 

- Negativ goodwill skal indregnes straks i resultat-
opgørelsen, hvilket er en forenkling i forhold til 
ÅRL 

- Standarden har væsentligt flere og mere specifik-
ke oplysningskrav 

Lille 
 
 
Mellem 

20 Leasing - Indregning af finansielle leasingaktiver er frivil-
ligt for regnskabsklasse B i ÅRL, men et krav i 
standarden 

- Væsentlig flere specifikke oplysningskrav 

Stor 
 
 
Stor 

21 Hensatte forpligtelser og 
eventualposter 

- Hensatte forpligtelser præsenteres under sær-
skilt romertalspost efter ÅRL 

- Hensatte forpligtelser skal indregnes til dagsvær-
di når dette er væsentligt. (frivilligt efter ÅRL, 
men væsentlighed bør føre til samme måleattri-
but) 

- Flere (især til B-virksomheder og C-mellem) og 

Ingen 
 
Ingen 
 
 
Mellem 
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mere detaljerede oplysningskrav 
22 Forpligtelser og egenka-

pital 
- Klassifikation og præsentation, som følge af stan-

dardens meget detailregulerende form 
Ingen 

23 Omsætning - ÅRL fritager regnskabsklasse B for at indregne 
entreprisekontrakter efter produktionsmetoden, 
hvilket er et krav i standarden 

- Intet krav om omsætningens fordeling på aktivi-
teter og geografiske markeder, hvilket er et krav 
for regnskabsklasse C og D 

Mellem 
 
 
Lille 

24 Offentlige tilskud - Flere oplysningskrav Lille 
25 Låneomkostninger - Efter ÅRL kan låneomkostninger frivilligt aktive-

res  
Ingen 

26 Aktiebaseret vederlæg-
gelse 

- Krav om løbende indregning af egenkapitalbase-
rede ordninger 

- Standarden har væsentligt flere og mere specifik-
ke oplysningskrav  

Lille 
 
Lille 

27 Nedskrivning af aktiver - Enkelte flere oplysningskrav Lille 
28 Medarbejderforpligtelser - Valgfrihed mellem indregning af regulering i lang-

fristede forpligtelser i totalindkomsten eller i re-
sultatopgørelsen. ÅRL tillader ikke indregning i 
egenkapitalen. 

- Indregning af langfristede medarbejderforpligtel-
ser til nutidsværdi, hvilket er strengere end net-
torealisationsværdi i ÅRL. 

- Standarden har lidt mere specifikke oplysnings-
krav 

Ingen 
 
 
 
Lille 
 
 
Lille 

29 Indkomstskat - Efter ÅRL kan udskudt skat frivilligt måles til 
dagsværdi  

- Klassifikation af udskudt skat i balancen 
- Flere oplysningskrav, herunder om forskelle mel-

lem regnskabsmæssig og skattemæssig indkomst 

Ingen 
 
Ingen 
Lille 

30 Omregning af fremmed 
valuta 

- Flere oplysningskrav om bl.a. de i resultatopgø-
relsen eller egenkapitalen indregnede valutadif-
ferencer 

Lille 

31 Hyperinflation - Ikke gennemgået Ingen 
32 Begivenheder efter ba-

lancedagen 
- Ingen forskelle Ingen 

33 Oplysninger om nærtstå-
ende parter 

- Mindre forskelle i oplysningskrav om nærtståen-
de parter. Nogle krav er mere omfattende i ÅRL 
og andre er mere omfattende i standarden. 

- Mere omfattende oplysningskrav, end dem ÅRL 
har for B-virksomheder. For klasse C og D har 
ÅRL krav der ligner. 

- Diverse krav om oplysninger/specifikationer af 
tranaktioner med nærtstående parter uanset om 
der er handlet på markedsvilkår. ÅRL kræver kun 
oplysning, hvis der ikke er handlet på markeds-
vilkår. 

Ingen 
 
 
Lille 
 
 
Stor 
 
 

34 Specialiserede aktiviteter - Ikke gennemgået Ingen 
ÅRL § 

99 
Ledelsesberetning - ÅRL har flere oplysningskrav om ikke-finansielle 

forhold, som skal præsenteres i ledelsesberetnin-
gen, men standarden har ikke krav om udarbej-
delse af ledelsesberetning. Enkelte krav fremgår 
dog som noteoplysningskrav i standarden. 

Mellem 

Tabel 5 - Egen tilvirkning på baggrund af analysen i kapitel 4 
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Bilag 3 - Oversigt over EU-landenes tilslutning til standarden241

 

 

Rød: imod Grøn: for 

 

 

  

                                                 
241 http://www.vrl-financial-news.com/pdf/TA6079_p5v2.pdf, 03-04-11 

Figur 2 - Oversigt over EU-landenes tilslutning til standarden 
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Bilag 4 – Fordeling af opgaven mellem forfatterne 

Nicolai Herskind Louring Christian Herskind Louring Fælles 

Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 1 

Afsnit 4.2 Afsnit 4.1 Afsnit 6.4 

Afsnit 4.3 Afsnit 4.8 Kapitel 7 

Afsnit 4.4 Afsnit 4.10 Kildeliste 

Afsnit 4.5 Afsnit 4.11 Bilag 1 

Afsnit 4.6 Afsnit 4.12 Bilag 2 

Afsnit 4.7 Afsnit 4.13 Bilag 3 

Afsnit 4.9 Afsnit 4.14  

Afsnit 4.18 Afsnit 4.15  

Afsnit 4.19 Afsnit 4.16  

Afsnit 4.21 Afsnit 4.17  

Afsnit 4.22 Afsnit 4.20  

Afsnit 4.24 Afsnit 4.23  

Afsnit 4.26 Afsnit 4.25  

Afsnit 4.29 Afsnit 4.27  

Afsnit 5.1 Afsnit 4.28  

Afsnit 5.3 Afsnit 4.30  

Kapitel 6, indledningen s. 67-68 Afsnit 4.31  

Afsnit 6.2 Afsnit 4.32  

 Afsnit 4.33  

 Afsnit 5.2  

 Afsnit 5.4  

 Afsnit 5.5  

 Afsnit 6.1  

 Afsnit 6.3  

 

Der er tilstræbt en ligelig fordeling af bidragene til hovedopgaven, hvilket vi synes er opfyldt godt, 

da nogle kapitler og afsnit er længere en andre. 
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